
 

Concurs de creativitate 
 
 
 

Monologuri în limba 
engleză 

2012-2013 
Ediția a VII-a 

 
SCOPURILE COMPETIŢIEI 
 
 -   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 engeză şi să aprecieze buna cunoaştere a ei 

 -   să aducă familia, comunitatea locală mai aproape de şcoală  
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Eligibilitate/Calendarul concursului 
 
Inscrieri: 14-31 ianuarie 2013 

Datele concursului: 
La nivelul scolii:  14-17 februarie 2013, pentru elevii claselor gimnaziale (5-6; 7-8) si liceale (9-10; 
11-12) 
La nivel judetean: 14-17 martie 2013, pentru elevii claselor gimnaziale (5-6; 7-8) si liceale (9-10; 11-
12) 
La nivel national: 11-13 aprilie 2013, pentru elevii claselor gimnaziale (5-6; 7-8) si liceale (9-10; 11-
12) 
 
 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 
Anul 2013 fiind Anul european al cetățeanului, temele vor fi: 
Clasele 5-8: We only have what we give. (Isabel Allende) 
Clasele 9-12:  What I had, I spent; what I saved, I lost; what I gave, I have. (German motto) 
             

Structura competititei 
Participantii din clasele 5-8, pe cele 2 sectiuni (5-6 si 7-8) vor prezenta un monolog original sau 
adaptat.  
Participantii din clasele 9-12, pe cele 2 sectiuni (9-10 si 11-12) 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 prezentarii 
Concurentii au la dispozitite minimum 3 - maxim 5 minute de prezentare. Este permisa o perioada de 
gratie de treizeci de secunde dupa care concurentilor li se scad puncte pentru depasirea limitei de 
timp. 
 
Promovarea la nivelul superior al competitiei 

- la faza pe scoala: pentru fiecare 5 participanti pe nivel, un finalist va trece la nivelul judetean 
- la faza judeteana se califica pentru faza nationala castigatorii  locului I  la sectiunile cls. 5-6, 

cls. 7-8, cls.9-10, respectiv 11-12 (maxim 4 reprezentanti pe judet, cate unul pe fiecare 
nivel, care vor fi insotiti de 1 profesor) 

 

Premii 
Toti elevii care participa la competitie vor primii certificate de participare la fiecare etapa.  
Castigatorii locurilor I, II si III la fiecare etapa vor primi  o diploma, precum si premii atractive.  
Castigatorul locurilor I, II, si III la faza nationala vor primi un trofeu, o diploma precum si premii 
atractive. 
N.B. Cadrele didactice implicate in organizarea concursului la toate nivelurile vor primi adeverinte 
din partea EDAR. Acestea, impreuna cu certificatele de participare si diplomele elevilor, vor fi trimise 
coordonatorului  judetean. 
 

Jurizare 
Juriul va fi format din 3-5 membri. 
Selectia membrilor juriului 
Juriul va fi alcatuit din profesori de limba engleza, actori, si alte persoane interesate sau cu expertiza 
in domeniul interpretarii dramatice.Membrii juriului vor acorda puncte de la 2 – 20 pentru fiecare 
criteriu de evaluare regasit in anexa 2. 
N.B. Recomandam tuturor candidatilor sa cunoasca criteriile de evaluare si aspectele care pot fi 
penalizate.  
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(anexa 1) 
 

SPEAK OUT: 2012-2013 
 

FORMULAR DE INSCRIERE 
 
 
INSCRIEREA SCOLII 
NUMELE SCOLII ADRESA LOCALITATE JUDET 
    
 
 
PROFESORI IMPLICATI (ORGANIZATOR, INDRUMATORI, MEMBRII JURIU) 
NR CRT NUMELE PRENUMELE E-MAIL NR TELEFON 

1.    
 
 
 
ELEVI PARTICIPANTI 
NR CRT NUMELE PRENUMELE CLASA PROFESOR INDRUMATOR 

1.    
2.    

 
 
 
OBSERVATII 
 
Fiecare scoala: 

- va trimite coordonatorului judetean din partea EDAR, prin mail, formularul de inscriere 

(anexa 1) 

- taxa de participare este de 20 RON/elev si se plateste o data la inscrierea in concurs. Din 

aceasta taxa, 3 RON/participant, raman la dispozitia organizatorilor din scoala pentru faza 

pe scoala. Restul sumei, 17 RON/participant se trimit coordonatorului judetean din partea 

EDAR, organizator al fazei judetene 

- va primi confirmarea inscrierii si informatii de la coordonatorul judetean din partea EDAR 

- pentru participarea la concurs, va reamintim ca trebuie sa aveti cel putin 5 elevi inscrisi pe 

nivel 

 

Multumim pentru participare si mult succes! 
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(anexa 2) 
 
 

Criterii de jurizare 

 

- Creativitate/originalitate: Cat de creativa a fost prezentarea elevului? Au fost ideile sale originale, 

o expresie a propriei personalitati? S-au adus elemente inedite si expresive atat in continut cat si in 

forma de prezentare? 

- Relevanta si coerenta: Cat de stransa a fost legatura dintre prezentare si tema? Cat de usor/dificil 

a fost sa stabiliti aceasta legatura? Si-a organizat concurentul prezentarea intr-un mod coerent? Sunt 

costumele si recuzita adecvate textului/mesajului? 

- Stil: Contact vizual cu audienta, prezenta scenica, controlul si claritatea vocii, intonatie, limbajul 

corpului, miscarea scenica si folosirea recuzitei (optional)  

- Nivelul de utilizare a limbii engleze: Cat de corect a folosit concurentul limba engleza? Au fost 

folosite structuri variate de gramatica si vocabular? 

- Impresia generala: Cat de mult v-a placut? Puterea de impresionare si convingere a candidatului. 

Calitatea de ansamblu a mesajului. Da, puteti sa fiti cat doriti de subiectiv la acest capitol! 

 
 



(anexa 3) 
MODEL FISA DE EVALUARE 

Concursul de monologuri SPEAK OUT 2012- 2013 
 
Numele concurentului: …………………………………………… Membrul juriului: ……………………………………………………… 
Nivel competitie: scoala  -  judet  -  national    Sectiunea:  gimnaziu: 5-6 / 7-8 
             liceu:   9-10 / 11-12 
 
Descriptori 
 
Criterii 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Creativitate / 
originalitate 

lipsa totală a 
creativităţii / 
copierea textului 

    prezentarea este parţial 
originală şi creativă 

    întreaga prezentare este 
extrem de originală şi 
creativă 

Relevanţă şi coerenţă lipsa de relevanţă 
şi coerenţă a 
textului 

    textul prezintă parţial 
relevanţă şi coerenţă 

    textul reflectă întru totul 
tema propusă şi prezentarea 
este coerentă şi foarte uşor 
de urmărit 

Stil lipsa oricărui 
element de stil 

    concurentul foloseşte unele 
elemente de stil (contact 
vizual şi claritatea vocii) 

    concurentul foloseste cu 
succes toate elementele de 
stil 

Nivelul de utilizare 
a limbii engleze 

folosirea 
incoerentă a 
limbii engleze 

    concurentul foloseşte parţial 
corect şi expresiv limba 
engleză 

    concurentul foloseşte corect 
şi expresiv limba engleză 

Impresia generală efect negativ 
asupra publicului 

    efect slab asupra publicului      efect maxim asupra 
publicului 

 

Timp: ……………..  Penalitati: ……………………………………. 
Depasirea timpului acordat – se permite o perioada de gratie de 30 de secunde (2-4 puncte). 
Folosirea unui limbaj suburban, vulgar (3-10 puncte) 
Promovarea unor deprinderi ca fumatul, consumul de alcool, proastele maniere (3-10 puncte) 
Citirea monologului (3-10 puncte) 
 

Punctaj: …… / 100 
 

Comentarii: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



(anexa 4) 
 
 
 
 

 
 

Instructiuni pentru Concursul de Monologuri  
EDAR 2012-2013 

 

 CLASELE 5-6 CLASELE 7-8 CLASELE 9-10 CLASELE 11-12 

TIPUL 
INTERPRETARII 

INTERPRETARE 
CREATIVA 

INTERPRETARE 
CREATIVA 

INTERPRETARE 
CREATIVA A UNUI TEXT 

ORIGINAL, AL 
CANDIDATULUI 

INTERPRETARE 
CREATIVA A UNUI TEXT 

ORIGINAL, AL 
CANDIDATULUI 

INSCRIERE 
14-31 ianuarie 2013 

* FISA DE ISCRIERE  (a se vedea anexa 1) 

NUMARUL DE 
CANDIDATI LA 

FAZA PE SCOALA 
Minim 5 Minim 5 Minim 5 Minim 5 

FAZA PE SCOALA 
14-17 februarie 

2013 
 

N.B. Rezultatele vor 
fi anuntate pana in 
20 februarie 2013 

CERTIFICATE DE 
PARTICIPARE 

ACORDATE FIECARUI 
CANDIDAT + 

ADEVERINTE PROF. 
ORGANIZATORI, 

INDRUMATOR, etc. 

CERTIFICATE DE 
PARTICIPARE 

ACORDATE FIECARUI 
CANDIDAT + 

ADEVERINTE PROF. 
ORGANIZATORI, 

INDRUMATOR, etc. 

CERTIFICATE DE 
PARTICIPARE 

ACORDATE FIECARUI 
CANDIDAT + 

ADEVERINTE PROF. 
ORGANIZATORI, 

INDRUMATOR, etc. 

CERTIFICATE DE 
PARTICIPARE ACORDATE 

FIECARUI CANDIDAT + 
ADEVERINTE PROF. 

ORGANIZATORI, 
INDRUMATOR, etc. 

NUMARUL DE 
CANDIDATI 

PROMOVATI  LA 
FAZA JUDETEANA 
(rata de promovare: 

1/5 elevi) 
 

1, daca sunt 5 la faza pe 
scoala 
2, daca sunt  6-10 la faza 
pe scoala 
3, daca sunt 11-15 la faza 
pe scoala 

1, daca sunt 5 la faza pe 
scoala 
2, daca sunt  6-10 la faza 
pe scoala 
3, daca sunt 11-15 la faza 
pe scoala 
 

1, daca sunt 5 la faza pe 
scoala 
2, daca sunt  6-10 la faza 
pe scoala 
3, daca sunt 11-15 la faza 
pe scoala 
 

1, daca sunt 5 la faza pe 
scoala 
2, daca sunt  6-10 la faza pe 
scoala 
3, daca sunt 11-15 la faza pe 
scoala 
 

FAZA JUDETEANA 
14-17 martie 2013 

 
N.B. Rezultatele vor 
fi anuntate pana in  

20 martie 2013 

Premiile 
I 
II 
III 

Premiile 
I 
II 
III 

Premiile 
I 
II 
III 

Premiile 
I 
II 
III 

FAZA 
NAŢIONALǍ 
11-13 aprilie 

2013 

1 candidat 
calificat/judet 

 

1 candidat 
calificat/judet 

 

1 candidat 
calificat/judet 

 

1 candidat 
calificat/judet 

 

 
EDAR VA OFERI CAZARE SI MASA PARTICIPANTILOR LA FAZA NATIONALA (N.B. NU SE DECONTEAZA TRASPORTUL) 

 

Taxa de participare 
20 RON/ participant 

din care 3 RON/ participant raman la dispozitia organizatorilor din scoala; 
17 RON/participant vor fi trimisi  centralizat, de fiecare scoala, organizatorului judetean 

 
Organizatorul fazei 

judetene va colecta taxa 
de participare a scolilor 

din judet 

Va trimite centralizat in contul EDAR suma corespunzatoare: 12 RON/ candidat 
(5 RON /participant raman la dispozitia organizatorului fazei judetene) 

 
Pentru informatii suplimentare si inscrieri va rugam contactati: 
 
EDAR PR   ADINA TÎMPA 
                   adina_timpa@yahoo.com  

 
 

 
    Banca: BCR Resita Banca Comerciala Romana 

Pentru mai multe informatii:      Cod IBAN: R079 RNCB 0100 0737 3759  
www.drama.ro        Cod Fiscal: 14720303 

mailto:adina_timpa@yahoo.com
http://www.drama.ro/


 
SPEAK OUT 2013 
 

 
CENTRALIZATOR  
FAZA PE SCOALA 

 
Tabel centralizator cu elevii inscrisi la faza pe scoala 
Judetul: ………………………………… 
Profesor organizator: …………………….. 
 
 

Nr. participanti 
Nr.crt. Scoala Clasele  

V-VI 
Clasele  
VII-VIII 

Clasele  
IX-X 

Clasele  
XI-XII 

Nr. profesri 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total      
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