„NOUS ET LA FRANCOPHONIE”
PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN
Martie 2017

INTITUŢIA ORGANIZATOARE:
- COLEGIUL NAȚIONAL VOCAŢIONAL “NICOLAE TITULESCU”, SLATINA, OLT
Coordonatori:
- prof. FRANŢESCU Ortansa
- inspector şcolar pentru limbi moderne, prof. ANTONIE Simona
- inspector şcolar proiecte educaţionale, prof. FLORICEL Luminiţa
SECŢIUNILE CONCURSULUI:
- SECȚIUNEA 1:
concurs de CREAȚIE LITERARĂ în limba franceză cu tema “Ce înseamnă francofonia în
viziunea copiilor şi adolescenţilor și care sunt elementele de civilizaţie franceză care au avut un
impact important în viaţa lor “
a. Compunere de 1 pagină A4 pentru secțiunea gimnaziu
b. Eseu de maxim 2 pagini A4 pentru secțiunea liceu
- SECȚIUNEA 2:
concurs de AFIŞE, format A3 cu aceeași temă ca sectiunea 1
- SECȚIUNEA 3:
concurs de FOTOGRAFIE cu aceași temă ca secțiunea 1
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
- înscrierea participanților 01.03.2017 – 15.03.2017
- evaluarea lucrărilor 17 - 19.03.2017
- premierea lucrărilor, diseminarea rezultatelor 21 - 25.03.2017
EXPEDIEREA LUCRĂRILOR
- Lucrările şi fişa de înscriere vor fi depuse în plicuri, la secretariatul C.N.V. “N.Titulescu”
Slatina, corp A, Aleea Rozelor, nr. 5, iar pe plic se va specifica “Pentru prof. Ortansa Frantescu CONCURSUL JUDETEAN- NOUS ET LA FRANCOPHONIE” până la data de 15.03.2017.
- Completarea fişei de înscriere (Anexa1) este obligatorie pentru fiecare şcoală!
Persoană de contact: prof. Franţescu Ortansa: e-mail:frantescu_ortansa@yahoo.fr
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

REGULAMENTUL CONCURSULUI
”NOUS ET LA FRANCOPHONIE” 2017

CERINŢE ÎN REALIZAREA LUCRĂRILOR
Secțiunea 1 – Creaţii literare în limba franceză (compuneri pentru gimnaziu şi eseuri
pentru liceu)
 format A4, TIME NEW ROMAN, 12, la un rând, o pagină pentru gimnaziu, maxim două
pentru liceu;
 creatiile literare vor fi originale şi se va respecta tematica concursului;
 numele elevului, şcoala de provenienţă, clasa şi prof coordonator se vor scrie în colţul din
dreapta, sus; colţul se va îndoi şi lipi cu etichete înainte de expedierea lucrării;
 coerenţa și coeziunea textului;
 corectitudinea exprimării în limba franceză;
Secțiunea 2 – Concurs de afişe – format A3 Se vor menționa pe verso: titlul lucrării, clasa,
scoala, numele elevului şi prof. coordonator
Secțiunea 3 - Concurs de fotografie
Fotografiile trebuie să fie clare, originale şi să nu mai fi participat la alt concurs. Fiecare
concurent poate participa cu o singură fotografie. Pe spatele fotografiei vor fi indicate numele
elevului, clasa, şcoala şi profesorul coordonator.
ALTE REGLEMENTĂRI
- fiecare elev participă la concurs cu maxim o lucrare, la maxim 2 dintre secţiuni;
- fiecare şcoală va trimite maxim 10 lucrări pentru fiecare secţiune;
- un cadru didactic poate coordona maxim 3 elevi la fiecare secţiune;
- lucrările înscrise în concurs nu se restituie;
- se vor acorda diplome doar pentru premiile I, II, III şi câte o menţiune pentru fiecare
secţiune;
EVALUARE
Premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 3035/10.01.2012,
anexa 1, Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru fiecare
secţiune şi categorie de vârstă: gimnaziu şi liceu. Lucrările care nu vor respecta condițiile
impuse de regulament, nu vor fi evaluate.

ANEXA 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA
CONCURSUL JUDEŢEAN
“NOUS ET LA FRANCOPHONIE”
Martie 2017
SCOALA:
LOCALITATEA:
Nume si prenume
elev

Clasa

Sectiunea

Titlul
lucrarii

Nr de pagini
(doar pt
sectiunes
creatii
literare)

Nume si prenume, date de
contact - profesor
indrumator (tel şi email)

