Cluj-Napoca,Str.Constanţa nr.6, cod 400158, tel./fax 0264432518,
e mail:lnbalcescu@yahoo.com,www.balcescucj.ro
Concurs: ŞI EU ŞTIU MUZICĂ!

Ediția a VII-a (CAEJ, poz. 4)

A. Beneficiari: Elevii claselor a VI-a şi a VII-a din şcolile şi liceele judeţului Cluj (altele decât cele de
muzică)
B. Scopul proiectului: Evaluarea competenţei de a audia muzica în mod inteligent
C. Obiective specifice: Elevii vor:
a. stabili metrul pieselor audiate (Binar-Ternar)
b. diferenţia piesele muzicale după modul major sau minor
c. preciza termenii de mişcare corespunzători fragmentelor audiate
d. preciza instrumentele audiate
e. preciza ritmurile sincopate sau nesincopate
f. stabili forma unor piese muzicale
g. stabili intervalele care predomină în conturarea melodică (prime, secunde sau salturi)
D. Durata proiectului: Februarie – Aprilie 2019
E. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
a. Preselecția. PROFESORII DE EDUCAŢIE MUZICALĂ care doresc să se implice în selectarea
elevilor participanţi din şcolile unde predau, vor putea accesa după data de 14 februarie 2019, pe
site-ul www.balcescucj.ro, la rubrica “Proiecte”, 7 teste audio model în format mp3, împreuna cu
modelul de test şi grila de corectare. Aceste teste vor constitui criteriile de preselecţie în vederea
nominalizării a 5, 6 elevi/şcoală pentru faza finală.
Cererile de înscriere vor conţine denumirea şcolii participante şi numele profesorului coordonator şi
vor fi trimise prin e-mail la adresa: iulian_teo2004@yahoo.com. Termen: 28 martie.
Responsabil: prof. Dr. Iulian Teodorescu (tel. 0754.037605, 0736.615333)
b. Faza finala va avea loc în Sala Festivă a Liceului Nicolae Bălcescu, vineri 12 aprilie, între orele
12-13 şi va consta din 7 teste audio construite după modelul celor din faza de preselecţie. Profesorii
coordonatori au dreptul să asiste la testare și să se implice în etapa de corectare împreună cu elevii
participanți. În comisia de pregătire și evaluare a testelor vor fi profesori de la Academia de Muzică
„G. Dima” din Cluj-Napoca.
F. Premii
Elevii cu rezultatele cele mai bune vor fi premiaţi după cum urmează: Premiul I – 150 lei, Premiul II – 100
lei, Premiul III – 80 lei, Menţiune 1 – 50 lei, Menţiune 2 – 30 lei, Menţiune 3 – 20 lei. Premianţii şi
profesorii îndrumători vor primi diplome.
G. Organizator: Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca (Director adjunct: Iulian Teodorescu,
e-mail: iulian_teo2004@yahoo.com)
H. Parteneri în organizare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj (Inspector de specialitate: Prof. Beniamin Chira)
Academia de Muzică „G. Dima” din Cluj-Napoca (Conf. Univ. Dr. Kallo Ildiko)

