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NOTĂ TELEFONICĂ 

CĂTRE, 
Unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia profesorilor de limba engleză 

SCOP 

"Speak out" - Concurs naţional de creativitate 
Monologuri în limba engleză 

Ediţia a VII-a 

-să dezvolte, promoveze şi aprecieze creativitatea elevilor 
- să dezvolte deprinderi de comunicare coerentă, expresivă, convingătoare 

, 

- să ofere elevilor oportunităţi de exprimare a ideilor, atitudinilor, valorilor şi principiilor 
lor 
-să promoveze limba engleză şi să aprecieze buna cunoaştere a ei 
-să aducă familia, comunitatea locală mai aproape de şcoală 

Eligibilitate/Calendai"Ul concm·sului 

Inscrieri: 14-31 ianuarie 2013 
Datele concursului: 
La nivelul scolii: 14-17 februarie 2013, pentru elevii claselor gimnaziale (V-VI; VII-VIII) 
si liceale (IX-X; XI-XII) 
La nivel judetean: 14-17 martie 2013, pentru elevii claselor gimnaziale (V-VI; VII-VIII) 
si liceale (IX -X; XI-XII) 
La nivel national: 11-13 aprilie 2013, pentru elevii claselor gimnaziale (V-VI; VII-VIII) 
si liceale (IX-X; XI-XII) 
Scolile trebuie sa inscrie un numar minim de 5 candidati pentru fiecare nivel. De 
exemplu, pentru ca o scoala sa fie eligibila in competitia pentru clasele a V-a si a VI-a, 
respectiva scoala poate sa inscrie doi elevi de clasa a V-a si trei de a VI-a. 



Tema 
Anul2013 fiind Anul em·opean al cetăţeanului, temele vor fi: 

Clasele V-VIII: We only have what we give. (Isabel Allende) 
Clasele IX-XII: What I had, I spent; what I saved, I lost; what I gave, I have. 
(Get·man motto) 

Structura competititei 
Participantii din clasele V-VIII, pe cele 2 sectiuni (V-VI si VII-VIII) vor prezenta un 
monolog original sau adaptat. 
Participantii din clasele IX-XII, pe cele 2 sectiuni (IX-X si XI-XII) vor sustine o 
prezentare originala, in totalitate creatia concurentului. 
Elevii vor fi incurajati sa foloseasca orice mijloace de prezentare (coloana sonoara, 
recuzita, costume, proiectii video, afise, etc) pe care le considera necesare pentru 
transmiterea expresiva a mesajului lor. 

Timpul acordat pt·ezentat·ii 
Concurentii au la dispozitite minimum 3 - maxim 5 minute de prezentare. Este permisa o 
perioada de gratie de treizeci de secunde dupa care concurentilor Ii se scad puncte pentru 
depasirea limitei de timp. 

Promovarea la nivelul superior al competitiei 
- Ia faza pe scoala: pentru fiecare 5 participanti pe nivel, un finalist va trece Ia nivelul 
judetean 
- la faza judeteana se califica pentru faza nationala castigatorii locului I la sectiunile cls. 
V-VI, cls. VII-VIII, cls.IX-X, respectiv XI-XII (maxim 4 reprezentanti pe judet, eate unul 
pe fiecare nivel, care vor fi insotiti de 1 profesor) 

Informatii suplimentare http://www.drama.ro/speakout.php 
Pet-soana de contact: 
Coordonator judetean, Chh·ciu Camelia Mihaela-Scoala Gimnaziala "Nicolae 
Romanescu" 
Tel. 0721.332446, camelia _mihaela_ chirciu@yahoo.com 

Tnspectm· şcolar de specialitate, 
Prof. Adriana Stoica 


