
REGULAMENT DE ORGANIZARE 

A CONCURSULUI DE  LIMBI  STRĂINE 

FRIENDS,FREUNDE,AMIS 

 

1. Regulament de participare 

      Concursul  va consta în trei probe, candidații având posibilitatea de a alege între două 
secțiuni la proba a doua. 

Proba 1: film 

Candidații vor pregăti (peCD, stick sau pe YouTube) un videoclip (3-6 minute), din 
care să reiasă cunoașterea mai multor limbi străine (minim două), și cum îi ajută acest 
lucru în viață. Protagonistul filmului va fi candidatul, care va interacționa cu alte 
persoane (familie, prieteni, colegi, etc).  
Candidații și invitații lor vor folosi ce limbi știu în videoclip pentru a se prezenta și 
interacționa pe tema experienței lingvistice și culturale pe care o au.  

Următoarele pot fi folosite ca repere pentru film: 
- prezentarea (cine ești și ce faci) 
- ce limbi vorbești și cum le-ai învățat 
- crezi că e important să vorbești aceste limbi? De ce? 
- Poți să prezinți o situație în care faptul că vorbești aceste limbi te-a ajutat? 
- Spune cuvântul prieteni în ce limbă cunoști 
- Important!  Creativitatea și umorul tău și/sau al rudelor pe care le-ai invitat ca să 

realizați filmul vor fi foarte apreciate 
- Cu cât sunt mai multe limbi vorbite în videoclip, cu atât e mai bine. 

Proba 2: comunicare orală 

A. Secțiunea comunicare orală – joc de rol : 

- candidații își vor alege una dintre limbile engleză, franceză și germană la înscrierea în 
concurs. 

- candidații vor pregăti, în perechi (formate pe grupe de vârstă), un scurt joc de rol, prin 
tragere la sorți a uneia dintre temele propuse de organizatori. (Temele vor fi afișate cu 
30 zile înainte de începerea concursului). Perechile se vor forma înaintea începerii 
probei. 

- timpul limită pentru pregătirea probei este de 10-15 minute/pereche și 5-7 
minte/echipă pentru prezentare.  
 

B. Secțiunea comunicare orală situațională pregătită: 
 
-  candidații vor pregăti pentru concurs  scurte piese de teatru, schițe, jocuri de rol,  in 
limbile engleză, franceză sau germană. 



- la această secțiune candidații vor fi pregătiți de către profesorul îndrumător în lunile 
premergătoare concursului.  
- timpul limită pentru desfășurarea probei este de 5-10 minute/pereche sau echipă. 
 

Proba 3:  probă practică 

- echipele vor avea de realizat în comun un desen care ilustrează tema pe care au tras-o 
la sorți la proba 2. Eficiența comunicării și interacțiunea pozitivă, precum și desenul, 
vor fi evaluate. 

 

2.  Condiții de participare 
- Elevii trebuie să cunoască cel puțin 2 limbi străine; 
- Cele trei probe sunt obligatorii; 
- Pot participa elevi din clasele I – V; 
- Completarea fișei de înscriere 
- Nu se percepe taxa de înscriere. 

 

3. Criterii de evaluare/jurizare 

 Comisia de evaluare asigură organizarea și desfășurarea concursului și este formată din:  

- Președinte: prof. dr. Anca Cristina Colibaba 
- Vicepreședinte: dir. prof. Ramona Cîrșmari 
- Secretar: un învățător 
- Membri: trei profesori de limbi străine delegați de instituția organizatoare 
- Delegați de la instituțiile partenere și de organizațiile partenere 

 

 Evaluarea va viza: 

a) Pentru proba de film: 

– Originalitate și creativitate în realizarea filmului (de exemplu, folosirea unor imagini 
filmate cu ajutorul skype-ului pentru comunicare internațională); 

- Claritate în prezentarea beneficiilor de a cunoaște mai multe limbi; 
- Umorul 
- Calitatea invitaților, apreciindu-se varietatea (diverse vârste, diverse tipuri de relații 

cu candidatul – familie, prieteni, cunoștințe (din mediul urban și rural), români și 
străini 
 

b) Pentru proba de comunicare orală: 
- Originalitate; 
- Prezentare; 



- Lucru în echipă; 
- Acuratețea pronunției; 
- Interacțiunea; 
- Lexic variat; 
- Recuzită diversă. 

 
c) Pentru proba practică  (desen):  
- Originalitate 
- Prezentare 
- Lucru în echipă 
- Creativitate 
- Capacitatea de a sugera artistic tema propusă 

        Fiecare probă va fi evaluată cu punctaje cuprinse între 10 și 100 de puncte (10 
puncte din oficiu).Comisia de evaluare va diferenția și va detalia modul de evaluare pe 
nivele de studiu.  În funcție de punctajul obținut se acordă diplome, premii și mențiuni 
oferite de instituția organizatoare și partenerii acesteia. 

 

            4. Program 

 Perioada de înscriere: 20–30 aprilie 2015. 

- Înscrierile se pot face la secretariatul școlii EUROED, str. Florilor, 1C, pe adresa de 
email contact@euroed.ro , la tel.0232.252.850, sau la prof. Carmen Antoniță. 

 Concursul va fi organizat în data de joi, 7 mai 2015, ora 13.00. 

           Persoană de contact – prof. Carmen Antoniță, email carmenantonita@yahoo.com, 

           tel. 0744.323.701. 
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                                  Concursul Friends,Freunde,Amis 

                Teme propuse pentru proba 2 - secțiunea comunicare orală, joc de rol 

 

1. La bibliotecă 
2. La medic 
3. La piață 
4. La librărie 
5. La cinema 
6. La restaurant 
7. O după-amiază în parc 
8. La restaurant 
9. La magazin (de haine, de jucarii, sau la supermarket) 
10. Prima zi de școală 

 

       Candidații își vor alege una dintre limbile de circulație internațională – engleză, franceză sau 
germană la înscrierea în concurs. Candidații vor pregăti, în perechi(formate pe grupe de vârstă), 
un scurt joc de rol, prin tragere la sorți a uneia din cele 10 teme propuse de organizatori. 
Perechile se vor forma înaintea începerii probei. 


