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Unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia profesorilor de limba engleză 

Vă transmitem următoarele informaţii despre concursul International Public Speaking 
Competition 2013: 

Etapa locală se va desfăşura la Liceul Teoretic "Reuri Coaudă", Craiova. Listele cu elevii 
care vor participa la etapa locală vor fi transmise până în data de 15.01.2013 la următoarele adrese de 
email conform tabelului de mai jos, document Word: 
poparaadi@yahoo.com- prof. Adriana Stoica, inspector de specialitate, tel. 0740.956512 
corinavasile@hotmail.com- prof. Corina Vasile, Liceul Teoretic "Henri Coandă", tel. 0722.920700 

NATIONAL PUBLIC SPEAKING COMPETITION 

LOCAL HEAT, CRAIOVA 

JANURARY, 2013 

Nr. Name Age Speech School Coordinating 
teacher 

Calendarul Concursului de Discurs Public in Limba Engleza 2012-2013 

• 12 noiembrie- 12 decembrie 2012- înscriere 
• 14- 16 decembrie 2012- desfăşurarea etapelor pe şcoală 
• 25-27 ianuarie 2013- faza locală, Liceul Teoretic "Reuri Coandă", Craiova 
• 15 - 17 februarie 2013- faza judeţeană, Liceul Teoretic "Renri Coaudă", Craiova 
e 15- 17 martie 2013- desfăşurarea fazelor regionale 1 Municipiul Bucureşti 
• 21 martie 2013 -desfăşurarea semifinalei naţionale la Bucureşti 
• 22 martie 2013- desfăşurarea fazei naţionale la Bucureşti 
• 13 - 17 mai 2013 - desfăşurarea final ei internaţionale de la Londra 
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Temele: 

• National theme "A House Divided Against ItselfCannot Stand"-pentru grupa de varsta 
16-21 

• International theme "ldeas Are Our Greatest Weapons"-pentru grupa de varsta 12-15 

Criterii de evaluare1 

Criteriile de evaluare sunt valabile pentru toate categoriile de vârstă si pentru fiecare etapă. 
Punctajul maxim ce poate fi obţinut este de 100 de puncte, evaluarea facându-se după 
următoarele criterii: 

1. Exprimare si prezentare: 35 de puncte 
Vorbitorul trebuie să se folosească de intonaţia vocii, mişcările corpului şi cuvinte alese pentru a 
atrage şi susţine interesul publicului, să folosească limbajul corpului. Vocabularul acestuia 
trebuie să fie clar şi uşor de înţeles. Vorbitorul trebuie să fie stăpân pe sine şi pe subiectul 
abordat. 

2. Subiect. rationament si argumente: 35 de puncte 
Vorbitorul trebuie să prezinte un subiect interesant, relevant şi semnificativ. 
Discursul trebuie să prezinte ideile principale ale vorbitorului într-un mod clar, structurat. 
Vorbitorul trebuie să ia în considerare şi alte puncte de vedere decat pe cele proprii, dar în final 
să prezinte publicului o concluzie certă. 

3. Structură: 15 de puncte 
Vorbitorul trebuie să poată să ghideze publicul prin subiectul lui, de Ia o introducere care 
subliniază obiectivele evidente şi importanţa subiectului abordat, Ia o concluzie explicativă 
pentru public în ceea ce priveşte scopul întegului discurs. 

4. Răspunsurile date la întrebări: 15 puncte 
Vorbitorul trebuie să răspundă Ia întrebări în modul cel mai clar, publicului sau juriului, în loc să 
încerce să le evite. De asemenea el trebuie să răspundă în mod succint, şi va fi recompensat 
pentru introducerea de argumente noi şi relevante în răspunsurile lui, în cazul în care acestea sunt 
corespunzătoare. Vorbitorul nu are voie să roage un prieten din public să îi adreseze o întrebare 
"plantată" al carui raspuns il are deja pregătit. 

• Formularul de inscriere şi regulamentul concursului pot fi descărcate de pe site-ul ESU
Romania, www.esu.ro 

• Informatii legate de etapa internationala gasiti pe site-ul ESU International, www.esu.org 

1 li rugăm atat pe participanţi cât si pe organizatori să consulte ghidul elaborat în limba engleză pentru informaţii 
mai detaliate (Guidance for Participants and Adjudicators) 
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• Informatii despre programele internationale ale ESU gasiti pe site-ul ESU USA, 
www.esuus.org 

Florina Jasmine Niculescu -Coordonator naţional al CNDPE 
florina.niculescu@gmail.com, Tel: 0744336056 

CEA-FLOREA 
Inspector şcolar de specialitate, 

Prof. Adriana Stoica 


