CONCURS JUDEȚEAN „VENEZ DANS LE MONDE DE LA FRANCOPHONIE !“
EDIȚIA a IV-a, 14.03.2020
Organizator: LICEUL TEORETIC „AL. I. CUZA” CORABIA
Data desfăşurării: 14 martie 2020
Loc de desfăşurare: Liceul Teoretic „Al.I. Cuza“ Corabia
Concursul Venez dans le monde de la francophonie! își propune să promoveze studiul limbii franceze de la
elevi către elevi, într-o manieră interdisciplinară. Cele cinci secțiuni ale concursului îi vor antrena pe elevi în
găsirea unor motivații pentru învățarea limbii franceze.
Perioadă înscriere: 03 februarie 2020 – 12 martie 2020
Descrierea activităților
Activitatea I – Secţiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi pe tema: La francophonie dans le
monde.
Activitatea a II-a - Secţiune de creaţie literară (proză, poezie) pe o temă la alegere.
Activitatea a III-a – Secţiune multimedia (prezentări Power-Point, filme), tema: Fiche d’identité pour un
pays francophone.
Activitatea a IV-a – Creație plastică, tema: Les couleurs de la francophonie.
Activitatea a V-a – Interpretare, cu tema: Je suis francophone !
Regulament de participare
Activitatea I – referate şi comunicări ştiinţifice pentru elevi (clasele V-XII)
Tema: ,,La francophonie dans le monde”
Lucrarea va fi redactată în limba franceză, maxim 2-3 pagini, Microsoft Word, format A4, Portret; spaţiere
la 1,5 pct, utilizând opţiunea Justify. Se vor utiliza obligatoriu diacriticile limbii franceze.
Setarea paginilor: pagina sus 20mm, jos 20 mm, stânga 20 mm, dreapta 20 mm.
Titlul lucrării: Times New Roman de 14 pt, majuscule, bold, aliniat centrat.
Numele şi prenumele autorului: Times New Roman de 12 pt, bold, aliniat la dreapta, spaţierea la 1.5 pct,
la 2 rânduri faţă de titlul lucrării.
Instituţia unde îşi desfăşoară activitatea: Times New Roman de 12 pt, bold, aliniat la dreapta, la un rând
faţă de numele autorului. Nu se admit prescurtări.
Conţinutul lucrării: la 2 rânduri faţă de instituţia unde îşi desfăşoară activitatea, Times New Roman de 12
pt, spaţierea la 1.5 pct, Justify.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Size 12, spaţierea la 1.5 pct, Justify. Bibliografia va
conţine: autor, titlu, editura, localitatea, anul, paginile. Se vor menţiona şi sursele preluate de pe internet.
Activitatea a II-a - creaţie literară (proză, poezie)
Tema: la alegerea participantului.
Lucrarea va fi redactată în format Word, în limba franceză, maxim 500 cuvinte (pentru lucrările în proză),
Times New Roman 12, spaţiere la 1,5 pct, utilizând opţiunea Justify. Se vor utiliza obligatoriu diacriticile
limbii franceze.
Lucrările vor conţine titlul, numele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele profesorului
coordonator, bibliografia. Se va ţine cont de originalitatea lucrărilor.

Activitatea a III-a – Secţiunea multimedia (prezentări Power-Point, filme).
Tema: Fiche d’identité pour un pays francophone
Concursul se adresează elevilor claselor V-XII şi presupune realizarea unei prezentări Power-Point (de
maxim 10 slide-uri), a unui spot sau a altui material video (de maxim 90 secunde), care să conțină imagini
semnificative și un text scurt în limba franceză prin care să prezinte o ţară francofonă.
Activitatea a IV-a – Creație plastică
Tema: Les couleurs de la francophonie
Lucrările se vor realiza în format A4 și trebuie să respecte tema. Modalitatea de realizare (vopsea, culori,
creion, grafică) rămâne la alegerea participantului.
Activitatea a V-a – Interpretare
Tema: Je suis francophone !
Momentele artistice pot consta în recitarea unor versuri sau colaje de versuri, interpretarea de melodii, a
unor scenete sau piese de teatru care să respecte intervalul de minim 3 minute și maxim 10 minute.
NU se percep taxe de participare.
Lucrările, însoțite obligatoriu de fișa de înscriere, vor fi expediate pe adresa persoanei de contact, până la
data de 10 martie 2020, cu subiectul „Concurs creaţie – secţiunea…”. Fisierul va fi salvat cu numele:
NUME_CLASA_JUDEȚ. (Exemplu: POPESCU_V_CORABIA)
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni.
Pentru a intra în posesia diplomelor trimiteţi pe adresa: Liceul Teoretic «Al. I. Cuza», Corabia, Str. 1 Mai,
nr. 5, cod. 235300, Județul Olt, până la data de 13 martie 2020 (data poştei): acordul de parteneriat,
semnat și ștampilat, în dublu exemplar și un plic A4 timbrat, autoadresat.
Jurizare
Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate în data de 14.03.2020.
Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
Premiile se acordă pe niveluri de studiu (V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII).
Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs pe secţiune.
Nu se admit contestaţii.
Observaţii:
Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor care vor deveni
proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.
La jurizarea lucrărilor se va ţine seama de următoarele aspecte:
 elemente de originalitate;
 calitatea mesajului literar-artistic;
 corectitudinea gramaticală;
 aspectul general al lucrării;
 respectarea tematicii concursului;
 calitatea prezentării powerpoint
 calitatea desenului
 calitatea interpretării artistice.
Coordonator/persoană de contact: prof. Alina Dinică, aldin78@yahoo.com, 0766302245.

Instituţia coordonatoare:
Liceul Teoretic „Al.I.Cuza”
Str. 1 Mai Nr. 5, Corabia, 235300, Olt
Tel./Fax: 0249/561151
E-mail: cuzacorabia@gmail.com
Nr. …………../……………….

Instituţia parteneră:
.......................................................................
Adresa: .........................................................
Tel. /Fax: .......................................................
E-mail: ...........................................................
Nr. …………../……………….
CONCURS JUDEŢEAN

VENEZ DANS LE MONDE DE LA FRANCOPHONIE !
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi ……………………, între
Liceul Teoretic „Al.I.Cuza” Corabia, reprezentat de d-na prof. Dicu Cosmina Alina, în calitate
de Director şi d-na prof. Dinică Alina în calitate de coordonator al Concursului judeţean «Venez dans le
monde de la francophonie!»
şi
…………………………..…………………………...……………...., reprezentat(ă) de dl/dna prof.
……………………………..………………….....................…........…., în calitate de director şi
…....………………………………..…………........................................, coordonator,

Instituţia coordonatoare se obligă:
- să distribuie regulamentul concursului;
- să asigure spaţiul necesar desfăşurării activităţilor;
- să elibereze tuturor participanţilor diplome de participare.
Instituţia parteneră se obligă:
- să desfăşoare acţiuni de promovare a proiectului direct sau pe pagina şcolii;
- să mobilizeze cadrele didactice pentru a participa la activităţile proiectului.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi este valabil în
semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020.

Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Corabia
Director,
Prof. DICU COSMINA ALINA

..........……………………………..
Director,
Prof. ….................………….…………...

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CONCURS JUDEŢEAN

«VENEZ DANS LE MONDE DE LA FRANCOPHONIE !»
EDIȚIA A IV-A, CORABIA, 14.03.2020

Unitatea şcolară:____________________________________________________________

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, judeţ)____________________________________

Telefon:___________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________

Participant:________________________________________________________________
Clasa:____________________________________________________________________
Secțiunea:_______________________________________________________________

Titlul lucrării:_______________________________________________________________
Cadrul didactic coordonator:_______________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________

