REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE LIMBA
ENGLEZĂ
„DISCOVER ENGLISH”
Pentru clasele primare şi clasa a V-a
1.Concursul se desfăşoară în două etape: etapa locală (pe şcoală) şi etapa judeţeană.
2.Etapa locală (pe şcoală) se desfăşoară în luna martie.
3.Etapa judeţeană a concursului se desfăşoară în luna aprilie
4.Etapa orală se desfăşoară în luna mai.
Probele de concurs sunt:
• proba de comunicare în scris (lucrare scrisă) doar pentru clasele a III-a, a IV-a şi aV-a.
• proba de comunicare orală sub forma susţinerii unui proiect pe teme de cultură şi
civilizaţie britanică la clasele a III-a, a IV-a şi aV-a.(Exemplu: Means of Transport in
London, School in Britain, etc.), iar pentru elevii din clasele I şi a II-a recitări, monologuri,
cântece, scenete.
Condiţii de prezentare la concurs:
• la etapa locală numărul de participanţi este nelimitat;
• la etapa judeţeană, la proba de comunicare scrisă (lucrare scrisă) participă toti elevii care
au obţinut un punctaj minim de 70 p la etapa locală
• pentru secţiunea comunicare orală (proiect pe teme de cultură şi civilizaţie britanică)
participă câte un echipaj/participant din fiecare şcoală, pentru fiecare nivel.
• Timpul limită pentru proba orală este de 5min/echipaj sau participant
Comisia locală asigură organizarea şi desfăşurarea concursului şi este formată din:
• preşedinte: un profesor de limba engleză;
• vicepreşedinte: un profesor de limba engleză;
• un secretar: un învăţător;
• membri: doi profesori de limba engleză.
Comisia locală are următoarele atribuţii:
• stabileşte conţinuturile care vor sta la baza elaborării subiectelor şi le face publice cu cel
puţin o lună înaintea desfăşurării concursului;
• elaborează două variante de subiecte şi baremele de corectare (alegerea variantei se face prin
tragere la sorţi);
• monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului;
• asigură corectarea lucrărilor şi evaluarea proiectelor în conformitate cu baremele de
corectare stabilite;
• numeşte comisia pentru rezolvarea contestaţiilor;
• afişează rezultatele;
• comunică şcolii “Miron Costin” prin fax şi email lista cu elevii promovaţi la etapa
judeţeană.
Comisia judeţeană asigură organizarea şi desfăşurarea etapei judeţene a concursului şi este formată
din:
• preşedinte: inspectorul de limba engleză;
• vicepreşedinte: un profesor metodist de limba engleză;
• un secretar: un învăţător;
• membri: doi profesori de limba engleză.
Comisia judeţeană are următoarele atribuţii:
• monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului;
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centralizează datele venite din unităţile şcolare;
stabileşte conţinuturile care vor sta la baza elaborării subiectelor şi structura acestora şi le
face publice cu cel puţin o lună înaintea desfăşurării etapei judeţene;
elaborează două variante de subiecte şi baremele de corectare (alegerea variantei se va face
prin tragere la sorţi);
multiplică subiectele din varianta extrasă şi le transmite în săli;
numeşte profesorii care fac parte din comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de
supraveghere/corectare;
instruieşte supraveghetorii;
asigură corectarea lucrărilor scrise şi a proiectelor în conformitate cu baremele de corectare
stabilite;
afişează rezultatele;
completează diplome pentru elevii câştigători.

Pentru fiecare dintre etapele concursului, subiectele pentru proba scrisă şi temele de proiect vor fi
elaborate în conformitate cu programa şcolară în vigoare.
Durata probei de comunicare în scris este de o oră. Lucrarea scrisă se va desfăşura separat pe
următoarele secţiuni:
 Clasa a III-a
 Clasa a IV-a
 Clasa a V-a.
La secţiunea Proiect pe teme de cultură şi civilizaţie britanică, prezentarea temei alese se va face
în maxim 5 minute.
• Evaluarea va viza: executarea proiectului, redactarea şi grafica, originalitatea, prezentarea,
lucrul în echipă. Comisia de evaluare va diferenţia şi va detalia modul de evaluare, pe nivele
de studiu.
• La clasele I şi a II-a vor fi evaluate acurateţea pronunţiei, originalitatea şi prezentarea.
Baremele se vor afişa odată cu publicarea conţinuturilor. Fiecare lucrare scrisă sau
proiect/prezentare se apreciază cu punctaje cuprinse între 10 şi 100 de puncte (10 puncte din
oficiu).b În funcţie de punctajul obţinut, se acordă premii şi menţiuni.
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