Proiectul meu pentru o lume mai bună
Regulament

I.

Organizatori Concurs Bright Speakers

Concursul Municipal Bright Speakers 2020 este organizat de către Liceul Teoretic Internațional de Informatică
București-Colentina, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Parteneri și sponsori permanenți:
Primăria Capitalei
Fundația Lumina
Mirunette International Education
European Examinations Centre
Public Speaking School

Cărturești
Speakers Club
Școala de Expresivitate a Vorbirii
Asociația Campionii Vieții
E - BODA

II.

Obiectivele concursului Bright Speakers

Concursul Bright Speakers are următoarele obiective:





Promovarea creativitatii;
Promovarea ideilor elevilor;
Îmbunătățirea abilităților elevilor de a vorbi în public;
Pregătirea elevilor pentru a vorbi corect, fluent și convingător în limba română și în limba
engleză;
 Implementarea ideilor elevilor pentru a contribui în cadrul societății;
 Promovarea voluntariatului în cadrul școlilor, pentru a-i învăța pe elevi că prin
intermediul ideilor, competențelor și al acțiunilor lor, pot schimba în bine lumea în care
trăiesc;
 Îmbunătățirea calității sistemului educațional.

III.

Structura concursului Bright Speakers

Concursul Bright Speakers 2020, ediția a 7-a, constă în susținerea, în fața unui public, a unui
discurs de 3 minute pe tema PROIECTUL MEU PENTRU O LUME MAI BUNĂ, pornind de la
următorul citat: Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.
(Edmund Burke)

Concursul Bright Speakers 2020 cuprinde 4 secțiuni:
1.
2.
3.
4.

Engleză: clasele V – VIII;
Engleză: clasele IX – XII;
Română: clasele V – VIII;
Română: clasele IX – XII.

Etapa pe școală: 20.03.2020
La etapa pe școală, elevii vor prezenta, în cadrul discursului de 3 minute:
1. Tipul de proiect pe care l-au implementat și rezultatele acestuia, tipul de activitate pe care
au desfășurat-o și rezultatele acesteia.

Exemple:
a. proiecte ecologice (ecologizarea unui parc, ecologizarea unei păduri, etc);
b. proiecte caritabile (strângerea de haine/jucării/rechizite/alimente pentru case de
copii/cămine pentru vârstnici) prin intermediul organizării de spectacole culturale,
vernisaje, piese de teatru etc;
c. programe de voluntariat (activități de voluntariat la case de copii sau la căminele pentru
vârstnici, care pot consta în vizite în parc, vizite la teatru, vizite la cinema, programe de
predare a limbii engleze copiilor din orfelinate, sesiuni de citit pentru copiii din
orfelinate, organizarea de programe artistice în căminele pentru vârstnici, strângerea de
jucării, cărți, haine pentru copiii din zonele defavorizate etc).
În măsura în care considerați că este necesar, este permis să lucrați cu ONG – uri cu experiență
pentru implementarea proiectelor.

Etapa pe municipiu: 09.05.2020

În elaborarea discursurilor, se va ține cont de următoarele aspecte:
 Nu se acceptă discursuri copiate sau discursurile făcute de altcineva. Este foarte
important ca ideile regăsite în discursuri să aparțină elevilor, pentru că numai în acest fel
îi putem ajuta să aibă parte de o experiență de învățare și o evoluție autentice;
 Fiecare elev poate participa la o singură secțiune, dat fiind faptul că probele se vor
desfășura simultan. Prin urmare, ei vor trebui să aleagă între cele două secțiuni: română
sau engleză;
 Este, de asemenea, foarte important ca, atât elevii, cât și profesorii care îi pregătesc, să
utilizeze, pe parcursul pregătirii, grila de punctaj inclusă în acest regulament, întrucât
discursurile sunt notate atât pe baza ideilor, cât și pe baza limbajului nonverbal,
originalității, spontaneității și mișcării scenice;
 Elevii care citesc discursurile nu vor fi punctați. Prin urmare, îi incurajăm pe elevi să se
documenteze temeinic asupra temei concursului, să își conceapă singuri discursul, astfel
încât acesta să reflecte viziunea lor asupra temei date și să și-l poată insuși;
 Elevii și profesorii coordonatori pot urmări, ca exercițiu, în cadrul etapei de pregătire,
discursurile
adulților
și
ale
copiilor
de
pe
platforma:
https://www.ted.com/search?q=volunteering.

a. Etapa pe școală-20 martie 2020
Fiecare școală de stat și particulară participantă la concursul Bright Speakers 2020 va desemna
doi coordonatori: un profesor de limba engleză și un profesor de limba română/profesor de altă
specialitate, cu competență dovedită în a sprijini elevii în elaborarea de discursuri/realizarea de
proiecte.
Etapa pe școală va fi organizată în data de 20 martie 2020, de către fiecare școală participantă.
Juriile vor fi formate din 2 persoane, care vor juriza conform fișei de punctaj aferente
concursului, iar lista cu finaliștii pentru etapa finală va fi trimisă miercuri, 25 martie, la adresa
brightspeakers@ichb.ro:
-

Locurile I, II, III sectiunea gimnaziu, limba engleză;
Locul I, II, III sectiunea gimnaziu, limba română;
Locul I, II, III sectiunea liceu, limba engleză;
Locul I, II, III sectiunea liceu, limba română.

Observație: Se pot trimite și doar câte doi finaliști/sectiune. Se vor atașa e-mailului fișele de
descriere ale proiectelor/activităților finaliștilor, anexă a prezentului regulament.
Vineri, 20 martie, in intervalul 9:00 – 13:00:
Secțiunea pentru discursurile în limba engleza: clasele V – VIII și clasele IX – XII.
Sectiunea pentru discursurile în limba română: clasele V – VIII și clasele IX – XII.
Coordonatorii desemnați vor trimite un e-mail de confirmare a participării la adresa
brightspeakers@ichb.ro, până pe data de 9 martie 2020 și vor primi, în format electronic,
posterul competiției și diplomele pentru etapa pe școală.
Miercuri, 25 martie
brightspeakers@ichb.ro:

2020,

coordonatorii

concursului

vor

trimite

la

adresa

1. Listele cu finaliștii pentru etapa pe municipiu a concursului și fisele de descriere a
activităților:
-

3 finaliști în cadrul secțiunii gimnaziu, limba engleză;
3 finaliști în cadrul secțiunii gimnaziu, limba română;
3 finaliști în cadrul secțiunii liceu, limba engleză;
3 finaliști în cadrul secțiunii liceu, limba română.

2. O scurtă descriere a etapei pe școală și fotografii din timpul desfășurării acestei etape.

b. Etapa pe municipiu – 9 mai 2020
Etapa pe municipiu va fi organizată în data de 09 mai, de catre Liceul Teoretic Internațional
de Informatică Bucuresti-Colentina, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului
București, la sediul ICHB-Colentina, și va reuni toți finaliștii de la etapa pe școală.

Sâmbătă, 09 mai:
Secțiunea pentru discursurile în limba engleză, clasele V – VIII: 9:00 – 13:00
Secțiunea pentru discursurile în limba engleză, clasele IX – XII: 13:00 – 16:00
Secțiunea pentru discursurile în limba română, clasele V – VIII: 9:00 – 13:00
Secțiunea pentru discursurile în limba română, clasele IX – XII: 13:00 – 16:00

IV.

Premiile

Marele premiu al competitiei este oferit de către Mirunette International Education și constă
într-o Tabără de limba engleză în Anglia, de 2 săptămâni, în valoare de 2000 de euro.
La acesta, se vor adăuga:
 15 tabere în Grecia, oferite de Primăria Municipiului Bucuresti;
 15 tabere la Potigrafu oferite de Fundatia Lumina;
 4 vouchere de gratuitate la examene Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE), oferite de
European Examination Centre;
 Telefoane inteligente oferite de E-boda si Asociatia Campionii Vietii;
 2 premii de “Mastering Public Speaking” oferite de Amalia Sterescu, Public Speaking
School;
 1 curs de Public Speaking 1:1, oferit de Alexandru Agarici, Scoala de Expresivitate a
Vorbirii;
 1 membership Public Speaking de 6 luni, oferit de Speaker Junior;
 Carti de la Carturesti;
 12 Carti “ABC – ul Vorbitului”.

Discursurile câștigătoare ale concursului Bright Speakers vor fi popularizate pe site–
urile/rețelele de socializare ale instituțiilor implicate.

V.

Calendarul concursului Bright Speakers

Înscrierea la etapa pe școală:
Coordonatorii desemnați la nivel de școală trimit un e-mail de confirmare a participării la
adresa: brightspeakers@ichb.ro până pe data de 9 martie 2020 și vor primi posterul competiției
și diplomele pentru etapa pe școală.

Etape
Etapa pe școală

Înscrierea finaliștilor pentru
etapa pe municipiu a
concursului Bright Speakers
2020
Coordonatorii din cadrul
fiecărei școli participante trimit
pe data de 25 martie 2020, la
adresa brightspeakers@ichb.ro:
1.
Listele cu finalistii
pentru etapa pe municipiu a
concursului și fișele de
descriere a activităților
efectuate de către elevi:
Locurile I, II și III din
cadrul secțiunii gimnaziu,
limba engleză;
Locurile I, II si III din
cadrul secțiunii gimnaziu,
limba română;
Locurile I, II si III din
cadrul secțiunii liceu, limba
engleză;
Locurile I, II si III din
cadrul secțiunii liceu, limba

Data

Interval
orar
Vineri, 20 martie 2020 9:00 –
13:00

Miercuri, 25 martie
2020

-

Loc de
desfasurare
În cadrul fiecărei
școli înscrise în
concurs (sala de
conferințe, sală de
festivități,
amfiteatru).
-

română.
2.
O scurtă descriere a
etapei pe școală și pozele
aferente acestei etape.

Etapa pe municipiu

Sâmbătă, 09 mai
9:00 – 13:00: Clasele
5-8

Sediul ICHB
COLENTINA
Soseaua Colentina
Nr. 64B

13:00 – 16:00:
Clasele 9-12

VI.

Criterii de Evaluare Concurs Bright Speakers

1. Prezentare și limbaj : 35 de puncte
Vorbitorul trebuie să își folosească intonația, limbajul corporal și pe cel verbal, astfel încât
să reușeasca să atragă și să mențină interesul publicului. Exprimarea trebuie să fie clară, iar
vorbitorul asertiv.
2. Subiect si argumentare: 35 de puncte
Vorbitorul trebuie să prezinte modalitatea de implementare a proiectului și rezultatele
proiectului sau/activității sale. Discursul trebuie prezentat într-o manieră clară și structurată.
3. Structura: 15 puncte
Vorbitorul trebuie să reușească să isi ghideze audienta, începând cu o introducere care
subliniază principalele obiective și importanța subiectului abordat și încheindu-și discursul
expunând rezultatele activității sale/ proiectului său.
4. Creativitate și originalitate: 15 puncte
Vorbitorul trebuie să își susțină propriile idei, iar proiectul său trebuie să denote originalitate și
creativitate.

Grila de punctaj, Concursul Bright Speakers 2020
Numele elevului:
Clasa:
Școala:
Secțiune concurs:
CRITERII
Prezentare si limbaj

PUNCTAJ
MAXIM
35 de puncte

Limbaj paraverbal 10p
Limbaj nonverbal 10p
Vocabular clar 10p
Asertivitate 5 p
Subiect si argumentare

35 de puncte

Prezentarea activității
alese/proiectului ales 10p
Prezentarea clară a
obiectivelor proiectului 10 p
Prezentarea clară a
rezultatelor proiectului 10p
Expunerea propriului punct
de vedere 5p
Structura:

15 puncte

Introducere 5p
Conținut 5p
Concluzie 5p
Creativitatea
proiectului/activității

15 puncte

PUNCTAJ OBTINUT DE
CATRE ELEV

Fișa de descriere a activității/proiectului Bright Speakers 2020

Numele elevului:
Clasa:
Școala:
Secțiune concurs:
TITLUL
ACTIVITĂȚII
ALESE:
TIPUL ACTIVITĂȚII
ALESE ȘI
OBIECTIVELE
ACESTEIA:

LOCUL
DESFĂȘURĂRII
ACTIVITĂȚII:

ZIUA
DESFĂȘURĂRII
ACTIVITĂȚII:
REZULTATELE
ACTIVITĂȚII
DESFĂȘURATE

Vă invităm să vă documentați despre concursul Bright Speakers, accesând site-ul nostru:
http://brightspeakers.ichb.ro/

Coordonatori:
Maria Ștefania Manea, Inspector Școlar General Adjunct, Inspectoratul Școlar al Municipiului
București
Eleonora Larisa Gojnete, Inspector Școlar pentru Educație Permanentă, Inspectoratul Școlar
al Municipiului București
Mustafa Oz, manager Liceul Teoretic Internațional de Informatică

Persoane de contact:

Eleonora Larisa Gojnete
Inspector Școlar pentru Educație Permanentă
0721 383 797
larisa.gojnete@ismb.ro

Cristina Anghel
Secretara
cristina.anghel@ichb.ro

