CATEGORIA CREATIVITATE ȘI TRADIȚII –
TEATRU

Arta teatrală
Teatrul – atât cursurile, cât şi vizionarea spectacolelor -reprezinta o metodă eficientă de a stimula
încrederea şi stima de sine , de a combate timiditatea şi tracul şi de a le pune creativitatea şi
imaginaţia la lucru. Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le poate avea teatrul în
dezvoltarea tinerilor.

Care sunt pașii organizării evenimentului?
1.

Găseşte o idee – Pentru o piesă de teatru cu impact, se recomandă găsirea unui concept.
Gândește-te la idea generală din spatele campaniei (operele lui Caragiale, Viața la școală) și
caută și un nume potrivit ( TeatrART, Teatru mic, Caravana de teatru, Arts etc)

2.

Când şi unde? Alege o dată pentru atelier care nu coincide cu o perioadă aglomerată pentru
elevi (teze, olimpiade şcolare etc). Evenimentul poate avea loc în sala de spectacole a liceului
tău, sala de sport, o sală de teatru sau într-o sală de spectacole din orașul tău. Tot ceea ce
contează este să ai parte de o senă, loc pentru audiență și o acustică bună.

3.

În cazul unei piese de teatru este nevoie de multe ore de repetiție pentru a te asigura că în
ziua evenimentului totul merge strună.

4.

Programul - Pune la punct un program bine organizat pentru repetiții şi nu uita să ţii cont de
orarul elevilor.

5.

Promovarea - Prezintă piesa de teatru fiecărei clase. Creează un poster sau un flyer cât mai
atrăgător şi pe gustul tinerilor. Foloseşte-te chiar şi de online (Facebook, site-ul şcolii etc).

6.

Perioada de înscriere - Alocă o perioadă suficient de mare pentru înscrieri şi continuă
promovarea astfel încât să reunești cât mai mulți actori din școala ta precum și un public
cât mai numeros.

7.

Găsește un profesor care să îi ajute pe elevi la repetiții

8.

Discută cu părinţii elevilor/ copiilor înscrişi la activitate şi obţine în scris acordul de
participare şi de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii şi filmuleţe.
Acestea sunt dovada realizării acţiunii şi urmează să le urci pe platforma olimpiadelek.ro.
Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activităţi.

9.

Premii – Pentru a-i motiva pe elevi să participe, gândeşte-te la un sistem de recompensare,
astfel încât cei mai activi să primească o diplomă sau un obiect simbolic de recunoaştere a
meritelor.

11. Felicită toţi participanţii pentru implicare şi mulţumeşte-le.

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Găseşte un concept tocmai bun pentru ”piesa de teatru”
Alege o locaţie bună pentru susținerea piesei de teatru
Fă un calendar al repetițiilor – de la înscriere până la zilele de desfăşurare
Semnează acordurile de participare şi de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinţi
Promovează activitatea pentru a atrage cât mai mulţi participanţi
Găsește un profesor care șă îi ghideze pe aceștia la repetiții
RESURSELE NECESARE
Materiale de promovare – postere, flyere, articole, prezentare
Materiale pentru desfăşurarea activităţilor: sală de repetiții, costume, decor sală
Alege o sală unde să susții piesa de teatru
Un număr minim de 5 participanţi pentru a organiza atelierul/atelierele
Un actor/ profesor de artă care să îi ajute pe tineri
Public/ audiență
Premii - diplome care să răsplătească efortul celor mai creativi actori

