
Festivalul de Teatru pentru Liceeni ”PRIMAVERA” 

Editia a IX-a, Sinaia, 2023 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI DE PUBLIC SPEAKING 

I. Prezentare generală 

Concursul de Public Speaking din cadrul Festivalului de Teatru pentru Liceeni ”Primavera” 2023 
de la Sinaia este o secțiune a acestuia si se află la prima ediţie. Concursul își propune sa dezvolte 
la tineri calitățile și abilitățile de a vorbi si a se manifesta in public, la clasa, pe scena, intr-o 
dezbatere sau in fata camerelor  de filmare etc. 

II. Tematica 

Tema de anul acesta va fi: Educaţia tinerilor în România (sisteme, metode, obiective, modele, 
exemple de bună practică, aşteptări)  

III. Înscrierea 

Înscrierea participanţilor se face prin completarea formularului de mai jos, până la data de 8 
februarie 2023. 

https://forms.gle/kmokimHakdLyYMBA9 

IV. Calendarul concursului 

Activitatea Perioada Termen 
limită 

Înscrierea participanţilor prin completarea formularului 
https://forms.gle/kmokimHakdLyYMBA9 

Ianuarie-
februarie 
2023 

8 februarie  

Activități de formare pentru Public Speaking: webinar 9 februarie 2023, 
18:00-20:00:  

meet.google.com/jib-xnqo-rdj 

februarie 
2023 

9 februarie 
18:00-
20:00 

Trimiterea înregistrărilor cu discursuri ale elevilor participanti la festival 
,prin https://wetransfer.com/, la adresa: cerchez.genoveva@gmail.com 
Pentru participarea în concurs este obligatoriu să primiţi confirmare de 
primire! 

10 
februarie – 
1 martie 
2023 

1 martie  

Selectarea elevilor participanţi la etapa finală 1 - 7 
martie 
2023 

 

Anunţarea rezultatelor selecţiei prin e-mail  - 7  martie 
Desfăşurarea etapei finale si anuntarea rezultatelor  8 aprilie 

2023 
 

Inmanarea diplomelor premiantilor 
 

9 aprilie 
Trimiterea diplomelor de participare prin email şi poştă (pe adresa şcolii)  25 mai  

https://forms.gle/kmokimHakdLyYMBA9
https://forms.gle/kmokimHakdLyYMBA9
https://wetransfer.com/
mailto:cerchez.genoveva@gmail.com


 

V.  Desfăşurarea concursului 

Etapa de preselecţie - online 
 

a) Participanţii înscrişi prin formularul de tip Google Forms pus la dispoziţie de organizatori 
vor participa la o activitate de formare de tip webinar, în cadrul căreia vor primi câteva 
repere de organizare şi susţinere a discursului. 

b) Până la data de 1 martie 2023, ora 12:00 pm, participanţii vor trimite prin wetransfer.com 
o filmare care îl prezintă pe participant susţinând un discurs. 
* Condiţii pe care trebuie să le întrunească filmul în care participantul îşi susţine 
discursul: 

1. Să se încadreze în tematica propusă de organizatori 
2. Durata unui discurs să fie de minimum 5 minute şi maximum 10 minute 
3. Prezentarea: 

- Filmarea trebuie să îl arate pe vorbitor susţinându-şi discursul ca şi cum ar fi în 
faţa unui public; 

- vorbitorul se poate folosi de mijloace media (imagini, prezentări) ; 
- nu se acceptă ca filmul să cuprindă doar derularea unei prezentării de tip PPT şi 

să se audă doar vocea vorbitorului, întrucât se acordă punctaj şi pentru 
elementele de comunicare non-verbală; 

- nu se acceptă ca vorbitorul să-şi citească discursul (dar poate avea notiţe pe care 
să le consulte); 

- NU se va acorda punctaj pe calitatea tehnică a filmului, dar e important ca 
aceasta să nu împiedice jurizarea (imaginea să fie clară, sunetul să fie potrivit 
pentru a fi înţeles cu uşurinţă). 

 
c) Elevii participanţi şi cadrele didactice care îi îndrumă vor primi diplome de participare 

prin e-mail şi poştă/curier. 
d) Se vor selecta maximum 12 participanţi care vor participa direct la etapa finală; rezultatul 

selecţiei va fi anunţat participanţilor prin e-mail la data de 7 martie 2023. 
e) Nu se admit contestaţii. 

Etapa finală – participare directă 

Data desfăşurării: 8 aprilie 2023 
Locul de desfǎşurare: Cazino Sinaia, sala Ferdinand 

- Cei 12 participanţi selectaţi pentru această etapă vor prezenta acelaşi discurs pe 
care l-au trimis organizatorilor (se acceptă modificările inerente susţinerii libere 
a discursului); 

- Jurizarea şi anunţarea premiilor se vor face în ziua concursului; premiile vor fi 
înmânate la gala de premiere, în data 9 aprilie; 

- Nu se admit contestaţii; 
- La această etapă, participanţii primesc medalii si diplome de premiere, după cum 

urmează: 



Premiul I – 1st prize; Premiul II – Runner up; Premiul III – Second Runner up; 
Favourite Speaker – acordat de public; Mențiune – Honourable Mention – se va 
acorda celor cu punctaje în proximitatea premiului III. Sponsorii pot acorda premii 
în bani sau servicii, în limita posibilităților. 

VI . a) Criterii de evaluare a discursurilor înregistrate 

Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 100 de puncte, evaluarea facându-se după 
următoarele criterii:  

1. Adecvarea temei – tema trebuie să se înscrie în tematica propusă de organizatori, să fie 
interesantă, relevant şi semnificativă – 10 puncte 

2. Structură, argumente, raţionamente şi ilustrări: 40 de puncte 

Discursul trebuie să prezinte ideile principale ale vorbitorului într-un mod clar, structurat, cu o 
introducere care să stârnească interesul, cuprins care să includă argument şi ilustrări şi o 
încheiere în care mesajul discursului să fie clar sau uşor de dedus de către auditori. 
Defalcarea punctajului: 
- structura discursului 10 p 
- structura argumentelor (afirmaţie, raţionament, ilustrări/dovezi, impact) 20 p 
- ilustrări adecvate şi sugestive, care fac trimitere la realitate 10 p 

3. Exprimare şi prezentare: 50 de puncte 

Vorbitorul trebuie să folosească elementele verbale (vocabular specific), paraverbale (intonație, 
debit, volum, pause semnificative) şi nonverbale (limbajul trupului, contact vizual) şi tehnici de 
oratorie pentru a atrage şi susţine interesul publicului. Vorbitorul trebuie să fie stăpân pe sine și 
pe subiectul abordat. Defalcarea punctajului: 

- elemente verbale (vocabulary adecvat subiectului şi situaţiei de comunicare) 10 p 
- corectitudine gramaticală 10 p 
- elemente paraverbale (intonație, debit, volum, pause semnificative) 10 p 
- elemente nonverbale (limbajul trupului, contact vizual) 10 p 
- tehnici oratorice 10 p 

b) Criterii de evaluare a discursurilor susţinute direct (etapa finală) 

În cadrul etapei finale a concursului, cu participare directă, criteriile de evaluare şi grila 
de punctaj este aceeaşi. În plus, la această etapă, se vor mai acorda 20 de puncte pentru 
răspunsuri la întrebările adresate de juriu/public. Aşadar, la etapa finală a concursului, punctajul 
maxim va fi de 120 puncte. Cele 20 de puncte se acordă pentru: spontaneitate şi siguranţă (10 p), 
aducerea de explicaţii sau argument suplimentare relevante (10 p) 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta pe adresa cerchez.genoveva@gmail.com 


