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NOTĂ TELEFONICĂ 
CĂTRE UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢ ŞI MUNICIPIUL CRAIOVA 

Vă facem cunoscut că în data de 1 APRILIE 2013 la Şcoala Gimnazială "Elena Farago", 
CRAIOVA se va desfăşura concursul judeţean de creaţie, powerpoint şi arte vizuale THINGS IN MY 
LIFE, în limba engleză. 

Participanţii Ia acest concurs şcolar sunt selectaţi pe baza opţiunii elevului şi/sau la recomandarea 
profesorului care ORGANIZEAZĂ O FAZĂ PE ŞCOALĂ în perioada premergătoare fazei · 
judeţene. 

Echipele participante vor fi formate din 3 elevi la nivelul claselor V- VIII (preferabil cu laptop 
personal). Echipaj ele trebuie să se încadreze în numărul de slide-uri stabilite pe nivel, astfel: 

clasa a V -a - minimum 5 slide-uri, maximum 7 slide-uri 
clasa a VI-a- minimum 5 slide-uri, maximum 7 slide-uri 
clasa a VII-a- minimum 8 slide-uri, maximum 10 slide-uri 
clasa a VIII-a- minimum 8 slide-uri, maximum 10 slide-uri 

Concursul se va desfăşura începând cu ora 13.00. Timpul de lucru este de 90 min. Fiecare echipă 
va decide asupra modului de rezolvare a sarcinilor (elevii lucrează în echipă). Fiecare echipaj trebuie să 
îşi salveze produsele obţinute pe hard disk/CD sau pe un memory stick (în funcţie de posibilităţi). 

La fiecare ediţie, concursul va avea o TEMĂ GENERALĂ şi un număr de cuvinte date 
obligatorii. Creaţiile vor fi elaborate în limba engleză. 

Tema generală a concursului din acest an: YOU CAN'T FOOL A FOOL ONA FOOL'S DAY. 

Elevii participanţi vor fi însoţiţi de un cadru didactic care va asigura supravegherea şi îndrumarea 
corespunzătoare a acestora. 

• Înscrierile se vor face până pe data de 27 martie 2013 la secretariatul Şcolii Gimnaziale "Elena 
Farago" Craiova şi pe adresele de mai!. 

Iorina.ancuta@yahoo.com 

iuliamarku@yahoo.com 
• Relatii suplimentare: 

0723175919- prof. Chiva Ana- Iulia; 0744704624 -prof. Ancuţa Lorina 

Inspector şcolar de specialitate, 
Prof. Adriana Stoica 


