REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI
JUDEȚEAN ,,SI EU SUNT FRANCOFON ...!”
EDIȚIA A-III-A
1. PREVEDERI GENERALE
Proiectul de tip concurs

,,Si eu sunt francofon ...!” este adresat

elevilor de

gimnaziu şi liceu din județ și din țară.
2. SCOPUL PROIECTULUI
Stimularea elevilor și creșterea interesului pentru studierea limbii , culturii și civilizației
franceze.
3. ARGUMENT
În cadrul acestui proiect educațional se dorește cultivarea interesului elevilor, părinților și
cadrelor didactice pentru limba, literatura și civilizația franceză, precum și dezvoltarea
aptitudinilor estetice și fixarea deprinderilor de comunicare și utilizare a vocabularului limbii
franceze format, cuprinzând întregul spectru semantic al cuvintelor.

Elevii și părinții vor

colabora eficient cu unitățile de învățământ și vor îmbina activitatea teoretică cu cea practică, cea
individuală cu cea de grup.
4. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
•

Realizarea unui proiect de parteneriat educațional;

•

Realizarea concursului pe trei secțiuni ;

•

Diseminarea rezultatelor proiectului în 3 unități școlare, într-un interval de 2 luni.
5. GRUP ŢINTĂ

Grupul țintă este format din elevi din ciclul gimnazial, liceal , precum și din profesorii implicaţi
în proiect. Demersurile inițiate vor avea efect și asupra beneficiarilor indirecți:
•

Comunitatea școlară implicată în proiect.

•

Comunitatea locală prin familiile elevilor implicaţi și prin mediatizarea acestuia.

•

Instituțiile de cultură partenere
6. ACTIVITATILE PROIECTULUI
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1. Întocmirea protocolului de colaborare între unitățile școlare implicate în derularea concursului.
2. Realizarea materialelor informative și lansarea invitației de a participa celor care doresc pe
site-rile educaționale.
3. Desfășurarea concursului pe secțiuni:
SECȚIUNEA I- “LA FRANCOPHONIE”-DESENE TEMATICE ( gimnaziu și liceu)


realizarea unor desene cu tema ,,La Francophonie ”, participare indirectă

SECȚIUNEA A-II-A- “J’AIME LE FRANÇAIS, JE SUIS FRANCOPHONE” (eseu-liceu)


creație literară în limba franceză - eseu pentru elevii de liceu –participare directă

SECȚIUNEA A-III-A- “LA POÉSIE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE” (recitaregimnaziu)


interpretarea în limba franceză a unei poezii pentru elevii de gimnaziu –participare
directă

7. CALENDARUL PROIECTULUI
15 martie 2019 – data limită de trimitere a lucrărilor (desene, poezii, eseuri).
Poeziile și eseurile se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail
maria_radut@yahoo.co.uk însoțite de fișa de înscriere aflată în anexa acestui regulament.
Desenele însoțite de fișa de înscriere aflată în anexa acestui regulament se vor trimite prin
poștă pe adresa: Liceul Tehnologic Izvoarele , str. Tănase Constantin , nr. 82 CP 237235,
localitatea Izvoarele, Județul Olt, cu menţiunea pentru Concursul Judeţean

,,Si eu sunt

francofon ...!, către doamna prof. Enache Mădălina.
Poeziile și eseurile se vor trimite și în format letric însoțite de fișa de înscriere aflată în
anexa acestui regulament pe adresa: Liceul Tehnologic Izvoarele , str. Tănase Constantin , nr.
82 CP 237235, localitatea Izvoarele, Județul Olt, cu menţiunea pentru Concursul Judeţean ,,Si
eu sunt francofon ...!, către doamna prof. Enache Mădălina.
IMPORTANT
Dacă un profesor coordonator are lucrări la mai multe secțiuni, acestea pot fi
trimise în același plic însoțite de fișa de înscriere aflată în anexa acestui regulament.
PERSOANĂ

DE

CONTACT:

Răduț

Maria,

tel.

0762142399,

adresă

e-mail

maria_radut@yahoo.co.uk
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8. CONDIŢII DE REDACTARE/ PRECIZĂRI:
SECȚIUNEA I- “LA FRANCOPHONIE”-DESENE TEMATICE ( gimnaziu și liceu)
 desenele trebuie să respecte tematica concursului;
 desenele pot fi realizate în funcție de inspirația autorului ( pictură, desen, guașe, creion, etc.)
cu respectarea temei ;
 desenele vor fi realizate pe coli format A4 sau A3;
 fiecare desen va avea scris, pe verso, în dreapta jos: numele și prenumele elevului, şcoala de
provenienţă, clasa din care face parte şi prof. coordonator;
SECȚIUNEA A-II-A- “J’AIME LE FRANÇAIS, JE SUIS FRANCOPHONE” (eseu-liceu)
 eseul va avea 1-2 pagini ;
 eseul trebuie să respecte tematica concursului;
 eseul trebuie să fie original;
 coerenţa și coeziunea textului ;
 corectitudinea exprimării în limba străină;
 eseul se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând cu margini egale de 20 mm (text
aliniat ,,justified”), Times New Roman 12 Bold conţinând semnele diacritice/accentele;
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
 lucrările vor avea un motto;
 Nu se vor scrie autorul si profesorul coordonator pe eseu ci numai în fișa de înscriere;

SECȚIUNEA A-III-A- “LA POÉSIE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE” (recitaregimnaziu)
 poeziile vor fi alese de către participanți , iar titlul și autorul poeziei vor fi precizate în fișa de
înscriere ;
 poeziile vor fi în limba franceză și nu vor depăși 3-5 strofe;
 poeziile pot fi pe orice temă, la alegerea participanților;
IMPORTANT
•

un cadru didactic poate coordona/trimite maxim 3 lucrări/secțiune ;

•

lucrările ȋnscrise ȋn concurs nu se restituie/ele devin proprietatea organizatorilor;
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•

mediatizarea se va face pe site-ul www.didactic.ro si pe cel al ISJ OLT ;

•

lucrările vor fi trimise prin poştă, la adresa : Liceul Tehnologic Izvoarele , str. Tănase
Constantin , nr. 82 CP 237235, localitatea Izvoarele, Județul Olt cu menţiunea pentru
Concursul Judeţean ,,Si eu sunt francofon ...!, către doamna prof. Enache Mădălina,
precum și în format electronic la adresa de e-mail maria_radut@yahoo.co.uk, prof.
Maria Răduț, până la 15 martie 2019.

•

pentru trimiterea diplomelor este nevoie de un plic A4 timbrat cu timbru în valoare de 4
lei şi autoadresat, plic pe care îl veţi trimite odată cu lucrările;

•

cei ce nu vor trimite plicul autoadresat nu vor primi diplomele;

•

nu se percepe taxă ;

•

subiectele alese trebuie să se încadreze în tema generală a proiectului;

•

autorii pot alege titlul care li se pare potrivit pentru lucrările lor;

•

toti participanții (elevi și profesori ) vor primi diplome de participare;

•

jurizarea lucrărilor se va face de către o comisie de specialitate, pe categorii de vârstă,
urmând ca până la 10 mai 2019 să se primească diplomele;

•

nu se admit contestații;

•

se vor acorda premii în limita a 25% din numarul de participanți;

NOTĂ:


Participarea la concurs este directa, copiii își vor susține eseurile și vor recita
poeziile;



Desenele tematice vor fi expuse in foaierul de la primul nivel al Bibliotecii
Județene “Ion Minulescu”-Slatina, Olt



Concursul va avea loc joi, 21 martie 2019, la BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “ION
MINULESCU”- Slatina, Olt, ora 16.30

9. ÎNSCRIEREA SE POATE FACE PE BAZA FIŞEI DE ÎNSCRIERE ATAŞATĂ ÎN
ANEXĂ
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI-CONCURS
,,SI EU SUNT FRANCOFON ...!”
EDITIA a III –a
NUMELE ȘI
PRENUMELE ELEVULUI.......................................................................................................
CLASA ...........................................................................................................................................
ŞCOALA ......................................................................................................................................
LOCALITATEA ............................................................................................................................
STRADA.................................................NR....................................................................................
JUDEŢUL ......................................................................................................................................
SECŢIUNEA CONCURSULUI
1.....................................................................................................................................................
2.. ……………………...................................................................................... ………………. …
3.…………………………………………………………………………………………………….
NUMĂRUL TOTAL DE
LUCRĂRI ............................................................................................
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR ………………………………………….....................................
TELEFON:....................................................................................................................................
FIX/MOBIL.................................................................................................................................
E-MAIL ..........................................................................................................................................
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ..........................................................................................

.................................................................................................................................................
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