Worldwide Children Festival
Regulile competiției pentru categoria MUZICĂ
Cui se adresează:

tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani de oriunde din lume.

Cadrele didactice care înscriu copii în concursul festivalului, primesc adeverințe de participare
Perioada de înscriere:

15 februarie – 15 martie 2019, ora 00:00, ora României

Perioada de jurizare a
lucrărilor trimise pentru
fiecare secțiune în parte

15 – 30 Martie 2019

Perioada desfățurare a
festivalului
Programul festivalului

11 aprilie – 14 aprilie 2019, Sinaia

Cum mă pot înscrie:

scrieți-ne la adresa de mail festival@kleine-schule.ro si / sau
kleineschule@gmail.com

Tema festivalului

Școala – ce aș păstra și ce aș schimba!

•

11 aprilie : secțiunea arte + recepție oficială
12 aprilie: secțiunea științe
13 aprilie: secțiunea teatru
14 aprilie: secțiunea muzică

Notă: Toți participanții procesului de selecție vor fi informați cu privire la punctajul obținut.

Toate materialele vor fi completate ți transmise online, nu se acceptă niciun formular trimis la o adresa fizică.
Vor fi trimise în format zip sub forma: nume_prenume_țara_secțiune, pe wetransfer.com sau airbridge.com,
Risc de Descalificare
Participanții care se abat de la regulile competiției precum și de la regulamentul de înscriere aferent fiecărei categorii
vor fi automat descalificați, fără drept de reînscriere.

Modalitate de participare si selectie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Participanții trebuie să trimită o întregistrare video (format acceptat: MP4) în care interepretează vocal și
live o melodie cu versuri.
Participanții se pot înscrie la această secțiune cu o creație proprie sau o interepretare a unei alte piese.
Participanții se pot acompania singuri la un instrument.
Acompanierea la un instrument este facultativă, nu obligatorie.
Piesa poate avea o durată de 2.5 minute minimum și 5 min maximum
Toți participanții vor performa live în cadrul concursului
Toți participanții vor performa cu instrumentele proprii, dacă decid să se acompanieze singuri la un
instrument.
Piesa poate fi interpretată în limba nativă a participantului sau în limba engleză

Piesele vor fi jurizate dintr-un comitet format din 3 jurați, specialiști în muzică. Fiecare jurat va acorda un punctaj pe
o scară de la 1 la 10, iar nota finală va fi formată din suma celor 3 punctaje. Punctajul maxim acordat poate fi 30, iar
punctajul minim poate fi 0.
La această secțiune vor fi aleși în procesul de selecție maximum 30 participanți.
Materialele vor fi trimise în format zip sub forma: nume_prenume_țara_secțiune, pe wetransfer.com sau
airbridge.com
Organizatori:
Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă “Kleine Schule” este o asociație non-profit cu misiunea de a descoperi şi de a
dezvolta potenţialul copiilor cu abilităţi înalte printr-o educaţie de excelență, prin intermediul unei curricule
îmbogaţite. Este membru deplin în cele mai înalte foruri internaţionale din domeniul educaţiei de excelență: WCGTC World Council for Gifted and Talented Children, Asia-Pacific Federation of the WCGTC şi respectiv ECHA European Council for High Ability.
Parteneri principali și strategici

Primăria Sinaia
Prețuiește Viața by Andreea Marin s-a născut ca un concept care are forța de a aduna oamenii umăr lângă umăr
pentru a construi împreună, are puterea de a atrage atenția maselor în scopul educației și al solidarizării pentru idei
benefice pentru evoluția lumii în care trăim; "Prețuiește Viața" are șansa de a deveni o permanentață în viața
romanilor, nu un șir de excepții - fapte bune făcute doar în momente de criză.
Școala Finlandeză Sibiu este preocupată să adopte o abordare inovativă și orientată spre viitor, care să reflecte
tendințele actuale fără a sacrifica valorile tradiționale.
Noi încurajăm educarea și formarea, prin crearea unor contexte de învățare adaptate nevoilor elevilor, conectate la
lumea mereu în schimbare.
Finnish Teacher Training este un centru de formare cu un portofoliu de programe modular și flexibil, construit atât
pe competențe generale de dezvoltare personală și a carierei, cât și tehnice, metodologice, specifice corpului
didactic. Totul adaptat sistemului local.

