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16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen 
Concurs Naţional 
de Eseuri, Poezii, Lucrări de Artă vizuală, Spectacol de Teatru, Fotografii şi Filme 

Pace acasă, Pace în lume 
"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" 

organizat de: 

Comitetul pentru Egalitate de Gen şi Dezvoltare al Corpului Păcii  
Fundaţia Sensiblu, Fundaţia IREX/Programul Biblionet 

 
2012 Campania în ROMÂNIA 
Comitetul pentru Egalitate de Gen şi Dezvoltare (GAD) este un grup de acţiune al Corpului Păcii alcătuit din voluntari 
americani şi români, care promovează egalitatea sexelor în procesele de dezvoltare economică şi socială din România. 
Anul acesta, GAD în parteneriat cu Fundaţia Sensiblu şi Fundaţia IREX/Programul Biblionet, vor coordona o campanie de 
16 zile în România. Cei trei parteneri propun organizarea unui concurs de eseuri/poezii, fotografii/lucrări de artă vizuală, 
spectacole de teatru şi filme scurte pentru elevi. Acest concurs este deschis la nivel naţional tuturor elevilor interesaţi 
din şcolile generale, liceele, organizaţiile şi bibliotecile din România.  
 
Misiunea participanților va fi aceea de a exprima, în stil pozitiv şi creativ, prin lucrări scrise (poezie, cântec, eseu), teatru, 
lucrări de artă sau filme de scurt metraj tema din acest an"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" și de a demonstra 
ce putem întreprinde pentru a menţine pacea în propria ţară şi cum să contribuim la o mai bună şi mai stabilă pace 
mondială. Aplicațiile elevilor vor fi punctate în următoarele categorii, în conformitate cu nivelul de punctaj și tipul de 
aplicație: 
 

Competiţie nivel gimnazial   Competiţie nivel liceal 

Artă Artă 

Fotografii Fotografii 

Eseuri Eseuri 

Poezie sau Cantec Poezie sau Cantec 

 Filme Scurte (maximum 2-5 min) 

 Spectacol de Teatru (maximum 2-5 min) 

Context 
Campania 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen a fost lansată în 1991 spre a se organiza acţiuni internaţionale, 
în special contra violenţei împotriva femeii. Cele 16 zile, între 25 noiembrie şi 10 decembrie, au fost alese special 
deoarece includ zile importante precum:  
 

 25 Noiembrie: Ziua Internaţională de Eliminare a Violenţei Împotriva Femeilor 

 29 Noiembrie: Ziua Luptătorilor pentru Drepturile Femeilor 

 1 Decembrie: Ziua Mondială împotriva SIDA 

 3 Decembrie: Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi  

 10 Decembrie: Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
Pentru mai multe informaţii despre istoria campaniei internaţionale, accesaţi următorul website: 
http://16dayscwgl.rutgers.edu/. 

 

http://16dayscwgl.rutgers.edu/
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Detalii Concurs 
 
Tematica concursului în 2012 este "Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume". Lucrările înscrise în concurs reprezintă 
interpretările creative ale participanţilor elaborate în 2012, privind tematica concursului.  

 Eseurile trebuie să fie de 1.000 de cuvinte sau mai puțin. 

 Înscrierile pentru concursul naţional trebuie trimise electronic până la data de 10 Decembrie 2012.  

 Lucrările vor fi trimise la gadromania16zile@gmail.com , împreună cu formularul completat. 

 Pentru a trimite filmele scurte pentru concursul naţional, vă rugăm să accesaţi următoarea pagina de Internet 

http://www.tinyurl.com/16zile-film şi să completaţi formularul de participare. Dacă nu dispuneţi de o 
conexiune stabilă la Internet vă rugăm să apelaţi la serviciile oferite de către bibliotecile judeţene sau orăşeneşti 
care au accces la Internet sau să descărcaţi documentul 16zileFILM.doc, să-l completaţi şi să-l trimiteţi la adresa 
de email: gadromania16zile@gmail.com 

 Câștigătorii concursului naţional ai campaniei vor fi selectaţi şi anunţaţi până în ianuarie 2013 iar lucrările 
acestora vor fi prezentate şi expuse în cadrul unui eveniment organizat în Bucureşti. În cadrul evenimentul va 
avea loc şi ceremonia de premiere a câștigătorilor.  

 
Rubrica de punctaj este inclusa in instructiuni pentru ca participantii sa inteleaga criteriile dupa care vor fi apreciati. 
 

Plagiat 
Plagiatul constă în folosirea fără drept a creaţilor artistice sau ştiinţifice ale altei persoane, fără a arăta în mod corect 
autorul şi sursa materialelor folosite. 
 
Pot fi considerate ca plagiat următoarele situaţii: 

 Copierea de pe Internet a unor eseuri, articole sau lucrări artistice şi prezentarea acestora ca fiind creaţii proprii 

 Copierea unei secţiuni dintr-o carte, publicaţie, un site web etc. într-o lucrare proprie, fără a arăta exact 
provenienţa şi autorul materialelor 

 Preluarea unei părţi sau expresii din lucrarea altui autor fără a fi evidenţiat prin punerea între ghilimele 

 Indicarea în mod incorect a sursei şi autorului materialelor folosite 

 Copierea unei propoziţii sau fraze din altă lucrare, schimbând doar anumite cuvinte fără a indica sursa 
materialului. 
 

Orice lucrare depusă care va fi descoperită ca plagiat, va fi automat descalificată din concurs.  
TOATE LUCRĂRILE TREBUIE SĂ FIE ORIGINALE 
 
Pentru mai multe informaţii 
 

 Accesaţi blogul nostru la: http://gad16zile.wordpress.com 

 Contactaţi-ne prin email la: gadromania16zile@gmail.com 

 Contactaţi-o telefonic pe Andrea Cristancho, Preşedinta Comitetului la: 0734622034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:gadromania16zile@gmail.com
http://www.tinyurl.com/16zile-film
mailto:gadromania16zile@gmail.com
http://gad16zile.wordpress.com/
mailto:gadromania16zile@gmail.com
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Competiţia celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen 

"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" 

 
Obiective: Misiunea participanților va fi aceea de a exprima, în stil pozitiv şi creativ, prin lucrări scrise (poezie, cântec, 
eseu), teatru, lucrări de artă sau filme de scurt metraj tema din acest an "Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" și de 
a demonstra ce putem întreprinde pentru a menţine pacea în propria ţară şi cum să contribuim la o mai bună şi mai 
stabilă pace mondială. 
 

Rubrica de notare a eseurilor (16 puncte posibile) 

Eseurile trebuie să fie de 1.000 de cuvinte sau mai puțin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorie 4 Puncte 3 Puncte 2 Puncte 1 Punct 

Intelegerea temei si 
dezvoltarea ideilor 

 
Autorul a inteles clar tema si 
si-a prezentat argumentele 
si informatia  in mod ferm si 
convingator.  
  
Dezvoltarea ideilor este 
valida deoarece detaliile si 
exemplele sunt specifice si 
bine alese, oferind 
consistenta eseului.  

 
Autorul a inteles tema si si-a 
prezentat majoritatea 
argumentelor si informatiei 
in mod ferm si convigator. 
 
Dezvoltarea ideilor este 
suficienta deoarece detaliile 
si exemplele sunt specifice 
si potrivite adaugand o 
oarecare consistenta 
eseului.  

 
Autorul pare ca a inteles 
punctele esentiale ale temei 
pe care le-a prezentat in 
mod eficace.  
 
Dezvoltarea ideilor este 
minimala si ramane la un 
nivel superficial, deoarece 
detaliile si exemplele sunt 
oarecum nepotrivite si sunt 
prea scurt sau prea general 
prezentate.  
 

 
Autorul nu a demonstrat o 
intelegere adecvata a temei.  
   
Dezvoltarea ideilor este 
slaba deoarece detaliile si 
exemplele sunt nepotrivite, 
vagi sau insuficiente.  

Conexiune cu tema 
competitiei 

Toate ideile autorului sunt 
bine conectate cu tema si 
exprima clar si eficient  ce 
actiuni pot fi luate pentru a 
putea construi o pace la 
nivel mai mare, intr-un ton 
pozitiv.  

Majoritatea ideilor autorului 
sunt conectate cu tema si 
exprima ce actiuni pot fi 
luate pentru a putea construi 
o pace la un nivel mai mare, 
intr-un mod pozitiv.  

Ideile autorului sunt rar 
conectate cu tema si 
exprima actiuni care pot fi 
luate pentru a construi pace 
la un nivel mai mare intr-un 
ton pozitiv. 

Ideile autorului au mica sau 
nicio conexiune cu tema si 
ele exprima foarte putine 
sau nicio actiune care ar 
putea fi luata pentru a 
construi pace la un nivel mai 
mare intr-un ton pozitiv. 
 

Organizare 

Toate argumentele au fost 
clar conectate cu premisa 
initiala a eseului si au fost 
organizate intr-un mod solid 
si logic.  

Majoritatea argumentelor au 
fost clar conectate cu 
premise eseului si 
organizate intr-un mod solid 
si logic.  

Majoritatea argumentelor au 
fost clar conectate cu 
premise eseului, dar 
organizarea nu a fost 
intotdeauna clara si logica.  

Argumentele nu au fost 
prezentate in mod clar 
si/sau nu foarte clar 
conectate cu premise 
eseului. 
 

Conventiile limbajului. 

Autorul demonstreaza o 
stapanire solida a 
corectitudinii in scris, 
punctuatie, scriere cu 
majuscule, gramatica si uz 
al limbii. Chiar daca erori 
minore pot fi evidente, ele 
nu diminueaza fluenta 
scrierii sau claritatea 
eseului.  

Autorul demostreaza o 
stapanire generala a 
ortografiei, a scrierii cu 
majuscule, punctuatie, 
gramatica si uz al limbii. 
Desi unele erori pot fi 
evidente, ele creaza putine 
(daca) intreruperi in fluenta 
scrierii. 

Autorul demostreaza o 
stapanire partiala a 
ortografiei, a punctuatiei, a 
scrierii cu majuscule, a 
gramaticii si uz al limbii. 
Unele erori deviante de la 
subiect pot fi evidente si pot 
crea intreruperi minore in 
fluenta sau intelegerea 
eseului.  

Autorul detine o putina sau 
chiar lipsa de stapanire a 
ortografiei, a scrierii cu 
majuscule, gramatica si uz 
al limbii. Erori serioase si 
frecvente creaza intreruperi  
in fluenta eseului si uneori 
interfereaza cu intelegerea 
lui.  
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Competiţia celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen 

"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" 

 
Obiective: Misiunea participanților va fi aceea de a exprima, în stil pozitiv şi creativ, prin lucrări scrise (poezie, cântec, 
eseu), teatru, lucrări de artă sau filme de scurt metraj tema din acest an "Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" și de 
a demonstra ce putem întreprinde pentru a menţine pacea în propria ţară şi cum să contribuim la o mai bună şi mai 
stabilă pace mondială. 
 

Rubrica de notare pentru sectiunea Fotografie (16 puncte posibile) 

  

Categorie 4 Puncte 3 Puncte 2 Puncte 1 Punct 

Calitati tehnice : 
expunere, 
murdarie, praf, 
culoare. 

Fotografia este clara 
si de calitate 
excelenta.   

Fotografia este 
indeosebi clara si de 
buna calitate. 

Fotografia este de 
calitate medie. 

Fotografia este 
executata prost si de 
slaba calitate. 

Compositie: 

Fundal, lumina, 
contururi si forme, 
utilizarea spatiului, 
organizare, unghi si 
perspectiva, 
focalizare. 

Toate elementele 
fotografei sunt 
imbinate foarte bine, 
cu un scop si creaza 
o unitate.  

Majoritatea 
elementelor 
fotografiei sunt 
imbinte bine, cu scop 
si creaza o unitate. 

Unele elemente ale 
fotografiei sunt 
imbinate bine, dar 
poate nu se creaza o 
unitate.  

Elementele 
fotografiei sunt 
nereusit imbinate 
demonstrand putina 
sau lipsa de 
consideratie in 
compozitie. Drept 
consecinta fotografia 
nu prezinta o 
unitate. 

Conexiune cu tema 
competitiei  

Fotografia arata o 
legatura si o 
intelegere profunda a 
temei  si prezinta in 
mod clar si solid ce 
actiuni pot fi luate 
pentru construi pace 
la un nivel mai mare 
intr-un ton pozitiv.  

Fotografia arata o 
legatura si o 
intelegere a temei si 
prezinta ce actiuni 
pot fi luate pentru a 
construi pace la un 
nivel mai mare intr-
un mod pozitiv. 

Fotografia arata o 
legatura 
necorespunzatoare cu 
tema si prezinta o 
actiune sau mai 
multe, dar este neclar 
maniera in care 
acestea au legatura 
cu tema.  

Fotografia arata 
putina sau chiar 
lipsa legaturii cu 
tema si nu prezinta o 
actiune care ar 
putea crea pace. 
Tonul fotografiei 
este unul negativ.  

Impactul vizual Fotografia capteaza 
atentia si imaginatia 
examinatorului si 
provoaca o puternica 
reactie emotionala.   

Fotografia capteaza 
atentia si imaginatia 
examinatorului si 
provoaca o reactie 
emotionala.  

Fotografia poate 
capta atentia 
examinatorului, dar nu 
provoaca nicio reactie 
emotionala.  

Fotografia este 
neatractiva si nu 
provoaca nicio 
reactie emotionala. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Competiţia celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen 

"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" 

 
Obiective: Misiunea participanților va fi aceea de a exprima, în stil pozitiv şi creativ, prin lucrări scrise (poezie, cântec, 
eseu), teatru, lucrări de artă sau filme de scurt metraj tema din acest an "Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" și de 
a demonstra ce putem întreprinde pentru a menţine pacea în propria ţară şi cum să contribuim la o mai bună şi mai 
stabilă pace mondială. 

 
Rubrica de notare pentru secțiunea Poezie sau Cântec (16 puncte posibile)  

"Pentru toate cantecele trimise, trebuie să atasati o copie a versurilor și un videoclip înregistrat al participantului care canta melodia." 
  

Categorie 4 Puncte 3 Puncte 2 Puncte 1 Puncte 

Organizare si 
impact general  

Forma poemului este 
potrivita cu subiectul. 
Poezia/ Cântec ii 
permite cititorului sa 
vada, sa auda, sa 
simta sau sa se 
gandeasca la subiect 
intr-un mod nou sau 
mai profund decat 
inainte.  

Forma poemului este 
potrivita cu subiectul. 
Poezia/ Cântec ii 
permite cititorului sa 
vada, sa simta, sa 
auda sau sa se 
gandeasca la 
subiect.  

Forma poeziei/ 
Cântec nu este foarte 
potrivita cu subiectul. 
Poezia/Cântec ii 
permite cititorului sa 
vada, sa auda, sa 
simta sau sa se 
gandeasca la 
subiect, dar acest 
lucru se realizeaza 
prin alegeri 
predictibile.   

Forma Poeziei/ Cântec 
nu este potrivita cu 
subiectul. Poezia nu ii 
permite cititorului sa 
vada, sa auda, sa simta 
sau sa se gandeasca la 
subiect.  

Conexiune cu tema 
competitiei 

Toate ideile 
scriitorului sunt bine 
conectate cu tema si 
exprima clar si solid 
ce actiuni pot fi luate 
pentru a construi 
pace la un nivel mai 
mare in lume, intr-un 
ton pozitiv.  

Majoritate ideilor 
scriitorului sunt 
conectate cu tema si 
exprima ce actiuni 
pot fi luate pentru a 
construi pace la un 
nivel mai mare in 
lume.  

Ideile scriitorului sunt 
rareori conectate cu 
tema si exprima ce 
actiuni pot fi luate 
pentru a construi 
pace la un nivel mai 
mare intr-un ton 
pozitiv.  

Ideile scriitorului au 
putina sau chiar nicio 
legatura cu tema si 
exprima foarte putine 
sau nicio actiune ce 
poate fi luata  pentru a 
construi pace la un nivel 
mai mare si/sau nu face 
acest lucru intr-un ton 
pozitiv.  

Elemete ale calitatii 
poeziei/ cantecului 

Detaliile senzoriale si 
figurative creaza o 
imagine insufletita 
care contribuie 
semnificativ la sensul 
poeziei/ cântec; 
mijloace auditive 
precum ritm, 
alteratie, 
onomatopee sunt 
utilizate eficient si 
contribuie la sensul 
poeziei/cântec; 
alegerea cuvintelor 
este plina de viata si 
riguroasa in tot acest 
cuprins.  

Detaliile senzoriale si 
limbajul figurativ 
contribuie la sensul 
poeziei/ cântec, 
mijloacele auditive 
precum ritmul, 
aliteratia sau 
onomatopeele aduc 
de asemenea sens 
poeziei/ cântec. Cele 
mai multe alegeri de 
cuvinte sunt corecte.  

Detaliile senzoriale si 
limbajul figurativ 
poate fi utilzat in mod 
exagerat sau 
nepotrivit in legatura 
cu subiectul, 
mijloacele auditive 
precum ritmul, 
aliteratia sau 
onomaopeele pot fi 
utilizate repetitiv si nu 
reusesc sa confere 
inteles poeziei. 
Alegerea cuvintelor 
poate fi vaga, 
imprecisa sau 
repetitiva. 

Nu exista nicio utilizare/ 
sau o utilizare confusa si 
nepotrivita a detaliilor 
senzoriale, limbajului 
figurativ sau mijloacelor 
auditive. Cuvintele pot fi 
utilizate gresit sau 
neclar. 

Conventiile 
limbajului 

Exista putine erori 
sau chiar deloc in 
tehnica scrierii, in 
utilizarea limbajului, 
gramatica sau 
ortografie. 

Exista cateva greseli 
in tehnica scrierii, 
utilizarea limbajului, 
gramatica si 
ortografie. 

Poezia este dificil de 
inteles uneori din 
cauza greselilor de 
tehnica, utilizare a 
limbajului, gramatica 
sau ortografie.  

Poezia este complet 
dificil de inteles din 
cauza greselilor de 
tehnica, utilizare a 
limbajului, gramatica sau 
ortografie. 
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Competiţia celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen 

"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" 

 
Obiective: Misiunea participanților va fi aceea de a exprima, în stil pozitiv şi creativ, prin lucrări scrise (poezie, cântec, 
eseu), teatru, lucrări de artă sau filme de scurt metraj tema din acest an "Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" și de 
a demonstra ce putem întreprinde pentru a menţine pacea în propria ţară şi cum să contribuim la o mai bună şi mai 
stabilă pace mondială. 

 
  

Desene – punctaj (16 puncte posibile)  
  

CATEGORIE  4   Puncte  3   Puncte  2   Puncte  1   Punct  

Proiectare / Compozitie: 
fundal, luminozitate , linii și 
forme, utilizarea spațiului, 
organizare, unghi și 
perspectivă, focalizarea  

Toate elementele sunt 
puse  bine plasate  și 
creează un sentiment 
de unitate.  

Cele mai multe 
dintre elemente 
sunt  bine  
așezate pentru 
a crea un 
sentiment de 
unitate.  

Anumite  elemente ale 
compoziției sunt bine 
așezate  , dar 
fotografia nu poate 
invoca un sentiment 
de unitate.  

Copomoziția nu respectă reguli 
de poziționare a elementelor .Ca 
urmare compoziția  nu are nici un 
sens de unitate.  

Măiestrie, efort  și 
îndemânare  

Este clar că opera  a 
fost realizată  frumos și 
cu multă atenție și grijă 
la detalii. Elevul 
prezintă un nivel ridicat 
de calificare artistică.  

Cu puțin mai 
mult 
efort,compoziția 
ar fi fost 
remarcabilă.Îi 
lipsesc 
finisajele. 
Elevul prezinta 
un anumit nivel 
de măiestrie 
artistică.  

Elevul dovedește 
măiestrie artistică  
medie;  
Compoziție medie; 
un pic neglijent, în 
special cu privire la 
detalii.  

Studentul dovedește indemânare 
artistică sub medie; 
lipsa sentimentului de  mândrie 
pentru o lucrare terminată  

Relaționare la tema 
concursului  

Opera arată o legătură 
puternică și o 
înțelegere a temei; 
exprimă în mod clar și 
eficient ce acțiuni pot fi 
folosite pentru a clădi 
în mod pozitiv pace în 
lume 

Opera arată o 
bună conexiune 
și înțelegere a 
temei;  
exprimă ce 
acțiuni pot fi 
folosite pentru a 
clădi în mod 
pozitiv pace în 
lume  

Opera  prezinta o 
legătură 
inconsecventă cu 
tema  și exprimă 
anumite acțiuni , dar 
nu este clar modul în 
care acestea sunt  in 
legătură cu tema.  

Opera prezinta puține legături cu 
tema și nu exprimă o acțiune care 
poate fi considerată   pentru a 
crea pace. Tonul fotografiei este 
negativ.  

Impactul vizual  Piesă de artă 
captivează atenția și 
imaginația privitorului și 
evocă un răspuns 
emoțional puternic.  

Piesă de artă 
captivează 
atenția și 
imaginația 
privitorului și 
evocă   răspuns 
emoționa 
satisfăcător.  

Piesă de artă  
captează atenția 
privitorului, dar nu 
evocă un răspuns 
emoțional  

Piesă de artă nu este interesantă 
și nu   evocă un răspuns 
emoțional.  
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Competiţia celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen 

"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" 

 
Obiective: Misiunea participanților va fi aceea de a exprima, în stil pozitiv şi creativ, prin lucrări scrise (poezie, cântec, 
eseu), teatru, lucrări de artă sau filme de scurt metraj tema din acest an "Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" și de 
a demonstra ce putem întreprinde pentru a menţine pacea în propria ţară şi cum să contribuim la o mai bună şi mai 
stabilă pace mondială. 

 
 

Scurtmetraj-  punctaj (16 de puncte posibile)  
Durata filmului  trebuie sa se incadreze  in 5 minute sau mai putin.Cei care nu vor respecta acest criteriu vor fi depunctati cu 20% din 

punctajul  final. 
 

CATEGORIE 4   Puncte  3   Puncte  2   Puncte  1   Punct  

Idee / 
Concept  

Filmul conține o idee 
principala  puternica a cărui  
punct de rezonanță se 
transpune  prin toate 
opțiunile creative prezentate  
în film.  
  
Filmul este ambițios în 
materie de intenție si subiect. 
Filmul dovedeste , de 
asemenea, cea mai bună 
utilizare a resurselor 
disponibile pentru a aduce 
viziunea artistică la viață.  

Ideea principală sau 
punctul central este în 
mod clar articulat și se  
transpune   in cea mai 
mare parte a filmului. În 
timp ce anumite  
momente pot suferi  
exces de uzaj si lipsa de 
claritate , în ansamblu 
filmul atinge viziunea sa.  
Abordarea si subiectul 
sunt  inedite  
Evoca o puternica 
legatura cu tema . 
  
 

Filmul prezinta o oarecare 
aplecare asupra temei, , dar 
este adesea divagat de idei 
tangentiale.  
  
Împrumută adesea idei sau 
mai multe imagini  de la 
lucrări precedente  
  
În general filmul poate avea o 
idee centrală, dar nu este  
clar articulat și  nu reflectă o 
perspectiva  
  unică. 
  

Conceptul central al 
proiectului este banal 
sau nepotrivit.  
  
Tema si obiectivele pare 
precar concepute sau 

precar planificate. 
  
În general filmul nu are 
dedicatie sau scop.  

Execuție  

Utilizeaza o varietate de 
imagini  care prezinta 
povestea. Toate imaginile  
sunt încadrate  în mod 
corespunzător .  
  
Sunetul și imaginea sunt de 
calitate excelenta.  
  
Există o excelenta utilizare a 
efectelor de sunet / efecte 
speciale / muzică de-a lungul 
filmului, care sporeșc 

caliatatea  filmului. 

Utilizeaza o multitudine  
de imagini.Acestea sunt 
in cea mai mare parte a 
filmului incadrate 
corespunzator.  
Există defecte minore in 
ceea ce priveste  
calitatea sunetului și a 
imaginii, dar acest lucru 
are un efect redus 
asupra filmului in 
general.  
  
Există o bună utilizare a 
efectelor de sunet / 
efecte speciale / muzică 
de-a lungul  filmului;  

Anumite  imaginii sunt in 
afara focalizarii.Frecvent 
imaginile nu sunt incadrate 
corespunzator. Există 
momente în care camera 
este defecta  si  acest lucru  
diminueaza eficiența 
proiectului.  
  
 Sunt defecte in calitatea 
sunetului și a imaginii care 
determina capacitatea 
privitorului de a urmarii 
filmul.  Există o utilizare  
inonsecventa de efecte de 
sunet / efecte speciale / 
muzică pe tot parcursul 
filmului; lipsa acestora 
diminuează calitatea filmului . 

Cele mai multe imagini 
sau toate imaginile  sunt 
în afara focalizarii. 
Compoziția este in  cea 
mai mare parte 
încadrată slab. Camera 
este defecta și acest 
lucru determina calitatea 
slaba a  proiectului.  
  
Sunetul și calitatea 
imaginii sunt 
defectuoase și aceastea 
obstrucționează 
capacitatea privitorului 
de a viziona.  
  
Există o slabă utilizare a 
efectelor de sunet / 
efecte speciale / muzică 
pe tot parcursul filmului; 
lipsa acestora 
diminuează calitatea 
filmului.  

Relationare  
la tema 

concursului  

Filmul prezinta o legătură 
puternică și o înțelegere a 
temei. Exprimă, într-un ton 
pozitiv, în mod clar și eficient 
ce acțiuni pot fi luate in 
considerare pentru a cladi  
pacea.  

Filmul prezinta o buna 
înțelegere a temei.  
Exprima, într-un ton 
pozitiv acțiuni care pot fi 
luate in considerare 
pentru a cladi  pacea. 

Filmul prezinta o relationare 
inconsecventa la  temă și 
poate exprima o acțiune sau 
acțiuni, dar nu este clar 
modul în care aceasta este 
legat de tema.  

Filmul prezinta puține 
legături  cu  tema și nu 
exprimă o acțiune care 
poate fi folosita  pentru a 
crea pacea. Tonul 
filmului este negativ.  
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Creativitate  

Filmul are o abordare 
interesantă și creativă a 
subiectului și captivează 
publicul.  

Filmul este cea mai 
mare parte interesant  
Prezinta o abordare 
creativă a subiectului ș 
iin cea mai mare parte  
captivează publicul . 

Anumite părți ale filmului sunt 
interesante, creative și 
captivează   

Filmul îi lipsește 
creativitatea și nu este 
interesant. Acesta 
generează un interes 
scăzut din partea 
publicului.  
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Competiţia celor 16 Zile de Activism împotriva Violenţei de Gen 

"Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" 

 
Obiective: Misiunea participanților va fi aceea de a exprima, în stil pozitiv şi creativ, prin lucrări scrise (poezie, cântec, 
eseu), teatru, lucrări de artă sau filme de scurt metraj tema din acest an "Prin Pacea de acasă pentru Pace în lume" și de 
a demonstra ce putem întreprinde pentru a menţine pacea în propria ţară şi cum să contribuim la o mai bună şi mai 
stabilă pace mondială. 
 

Arta teatrala - punctaj (16 de puncte posibile)   
Fiecare sceneta trebuie inregistrata timp de 5 minute( sau mai putin ) fara intreruperi. Inregistrarea nu necesita editare finala. Cei care 

nu vor respecta acest criteriu vor fi depunctati cu 20% din punctajul  final. În cazul în care aplicaţia va cuprinde o piesă de teatru, 
aceasta va fi însoţită de către un scenariu care, deşi nu va fi supus notării, este necesar pentru ca lucrarea să fie admisă.  

 

CATEGORIE 4   Puncte  3   Puncte  2   Puncte  1   Punct  

Performanță  

Mișcarea este foarte 
inovatoare, 
accentuează replicile , 
adaugă foarte mult la 
caracterizarea 
personajelor , urmarind  
subiectul . Vocea 
prezinta o exprimare 
excelenta, diferențiere 
în ritm, inflexiune, 
rezonanta, calitatea și 
enunțare.Personajele 

sunt  diferite . 

Miscarea accentueaza 
replica creionand 
personajele si este 
interesanta pentru 
privitor. Voce prezinta 
o exprimare adecvata 
, diferențiere de ritm, 
inflexiune și enunț. Se 
poate auzi o voce 
unica pentru fiecare 
dintre personaje.  

Miscarea accentueaza 
replica dar este 
incompatibila cu 
scena. Frecvent nu 
exista miscare.iar 
atunci cand exista este 
monotona,neclara,prea 
rapida sau prea lenta. 
Lipsită de consistență. 
Vocile nu reprezinta 
personajele.  

Lispa miscarii sau 
prea multa 
miscare determina 
o vizionare 
greoaie.  Vocea 
este monotona și 
nu este expresiva; 
prea repede / prea 
lentă; Complet 
indistinctă și 
deseori neclar. 
Vocile nu 
reprezinta 
personajele. 

Intrigă  

Subiectul este  unic și 
interesant captivand  
atenția publicului ". 
Este original, în idee și 
execuție.  

Intriga este unica, 
interesanta și 
captivează atenția 
publicului cea mai 
mare parte a timpului. 
Este original, în idee și 
execuție.  

Subiectul  prezinta pe 
alocuri  originalitate și 
creativitate  
Captivează 
inconsecvent atenția 
publicului..  

Subiectul  este 
lipsit de 
originalitate și 
creativitate. 
Acesta generează 
un interes scăzut 
din partea 
publicului.  

Relationare  la 
tema concursului  

Interpretarea arată o 
legătură puternică și 
obuna  înțelegere a 
temei . Exprimă în mod 
clar și eficient ce 
acțiuni pot fi folosite  
pentru a construi   
pacea  într-un ton 
pozitiv.  

Interpretarea arată o 
conexiune și 
înțelegere a temei și 
exprima acțiuni care 
pot fi folosite  pentru a 
construi   pacea  într-
un ton pozitiv.   

Interpretarea arata o 
legatura inconsecventa  
cu tema  si prezentand 
anumite acțiuni, dar nu 
este clar modul în care 
acestea in legatura cu  
tema.  

Interpretarea  nu 
exprimă o acțiune 
care poate fi luată 
folosita pentru a 
crea pacea. Tonul 
reprezentatiei  
este negativ.  

Maiestrie  

 Interpretarea 
dovedeste  o utilizare 
creativă și eficientă a 
recuzitei, a costumelor, 
a luminilor , precum si 
o eficienta organizare 
scenica . Sunetul și 
imagininea au o calitate  
excelenta.  

Interpretarea 
demonstreaza o bună 
utilizare a recuzitei, a 
costumelor, a luminilor 
, precum si o buna 
organizare scenica. 
Există  defecte minore 
in calitatea sunetului și 
a imaginii, dar acest 
lucru are un efect 
negativ scazut  asupra 
reprezentatiei. 

Interpretarea arata  
utilizare de recuzita, 
costume, lumini si  
precum și organizare 
scenica . Sunt defecte 
in calitatea sunetului și 
a imaginii ingreunand 
sarcina privitorului de a 
viziona.  

Interpretarea 
aratalipsa   
utilizarii de 
recuzita, costume, 
lumini si  precum 
șia  organizari 
scenice . Sunt 
defecte majore in 
calitatea sunetului 
și a imaginii 
ingreunand 
sarcina privitorului 
de a viziona.  



 

 

11 
 

 


