Proiectul judeţean
JUNIOR ENGLISH
~ ediţia a V-a ~
Regulamentul de desfăşurare şi participare
1. Proiectul se desfăşoară în două etape, având următoarele secţiuni independente:
1. Secţiunea „Junior English” (cunoaşterea limbii engleze, elemente de civilizaţie anglosaxonă/americana şi logică-creativitate) are două componente:
1.1. probă scrisă ce va urmări aplicarea practică a cunoştinţelor de limbă engleză şi
cultură anglo-saxonă/americană, precum şi logica şi creativitatea (nivel începători şi mediu):
itemi de tip continuaţi povestea, aranjaţi imaginile, elementul nepotrivit, recunoaşteţi
simbolul sau monumentul, etc. Exemple de itemi vor fi postate pe site-ul şcolii
organizatoare.
1.2. probă de creativitate (scurtă prezentare a unui obiect creaţie proprie ce
simbolizează cultura avută în vedere). Exemple de prezentări vor fi postate pe site.
Punctajele obţinute la cele două secţiuni se cumulează după cum urmează: pondere test scris
60%, 40% proba de creativitate.
2. Secţiunea „Junior Drama”:
Elevii pregătesc o scenetă / monolog de 5 – 10 minute, în limba engleză, pe care o
înregistează şi trimit pe mail pentru jurizare. Selecţia textelor dramatice poate fi realizată din
opere de referinţă (autori din spaţiul anglo-saxon) sau elevii pot concepe propria scenetă /
monolog.
Fiecare dintre cele două secţiuni va fi jurizată separat, premiile acordându-se pentru
fiecare secţiune. Astfel, se vor acorda 5 premii la secţiunea „Junior English” şi 5 premii la
secţiunea „Junior Drama”. Pentru şcolile organizatoare din judeţele partenere,
organizatorii se obligă să trimită până la data stabilită (de comun acord) rezultatele, în
vederea stabilirii punctajului şi clasamentului final.
Numărul premiilor şi menţiunilor acordate nu va depăşi 25% din numărul participanţilor.
British Council îşi rezervă dreptul de a semna doar diplomele câştigătorilor. Premiile se vor
acorda cu contribuţia organizatorilor şi a instituţiilor partenere.
2. Condiţii - regulament de participare

Concursul se adresează elevilor din clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a. Se pot înscrie elevi
de la şcolile generale/liceele din Iaşi si din judeţ/judeţele partenere.
NU se percepe taxă de participare. Preferabil, înscrierea elevilor se va face de către un singur
profesor coordonator, reprezentant al şcolii respective, care va completa, la Secretariatul
liceului, formularul de înscriere, inclusiv datele de contact (telefon, e-mail) pentru a se putea
confirma participarea şi a se centraliza numărul şi numele participanţilor.
Important! Elevii de la şcolile din alte localităţi (din afara municipiului sau judeţului Iaşi) se
pot înscrie prin e-mail, până la data limită (responsabili, prof. Raluca Muraraşu, telefon
0332/414908 sau e-mail, raluca_virgolici@yahoo.com). Elevii vor avea la ei carnetele de
note.
Secventele dramatice vor fi trimise prin e-mail la adresa raluca_virgolici@yahoo.com.
Termenul-limită pentru înscrierea elevilor participanţi este 10 aprilie 2015.

3. Criterii de evaluare/jurizare
1. Competenţe de comunicare scrisă-orală în limba engleză, acurateţe lingvistică, vocabular
adecvat şi variat (în funcţie de nivel); logică şi creativitate;
2. Cunoaşterea culturii anglo-saxone/americane (nivel începător-mediu);
3. Creativitatea şi originalitatea prezentărilor înscrise în concurs.
4. Pentru „Junior Drama”, fluenţa lingvistică, pronunţie, expresivitate şi manifestare artistică.
4. Calendarul activităţilor-rezumat:
 16 aprilie, ora 9 - proba scrisă şi începând cu ora 10.00, prezentările orale.
Participanţii sunt aşteptaţi la Liceul Teoretic ‚Al. I. Cuza’ din Iaşi, începând cu ora
8.30.
 workshop adresat profesorilor însoţitori / coordonatori ai elevilor înscrişi în
concurs, organizat de British Council. Acesta se va desfăşura în paralel cu proba
scrisă a elevilor şi va fi susţinut de către un trainer British Council. Profesorii ce
doresc să participe la acest workshop sunt rugaţi să confirme participarea prin
telefon sau la adresa juniorenglish.cuza@gmail.com până la data de 10 aprilie 2016.
Profesorii participanţi la acest workshop vor primi un certificat de participare
British Council.

 17 aprilie: jurizarea secţiunii “Junior Drama”
 17 aprilie: evaluarea lucrărilor şi afişarea rezultatelor.
Afişarea rezultatelor se va face la sediul liceului-postate pe site şi vor fi trimise pe mail
profesorilor coordonatori. Data festivităţii de premiere va fi anunţată.
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