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REGULAMENT 

Concurs județean de creație literară 

À chacun son goût / Tastes differ/ Gusturile nu se discută 

Ediția I 

Desfășurarea concursului : 3 aprilie- 10 mai 2017 

Ediția din anul școlar 2016-2017 a fost propusă spre aprobare și înscriere în CALENDARUL 

CONCURSURILOR JUDEȚENE ȘCOLARE, organizate în anul școlar 2016 - 2017, fără 

finanțare M.E.N.C.Ş. 

1. Argument: Franceză, engleză, română - se dorește promovarea plurilingvismului necesar 

într-o lume în continuă mișcare. Încurajăm și stimulăm creativitatea elevilor, plecând de 

la un element declanșator (o imagine), la alegerea creatorului. 

2. Scop: Motivarea elevilor privind îmbunătățirea cunoștințelor de limba franceză, engleză, 

română. 

3. Obiective:  

-  dezvoltarea abilităților de exprimare scrisă în limbile franceză, engleză și română;  

-  conștientizarea importanței limbilor străine; 

- sensibilizarea elevilor, plecând de la elementul declanșator; 

-  utilizarea instrumentelor multimedia în redactarea lucrărilor; 

4.  Organizator: COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUȚĂ,   RÂMNICUL  

SĂRAT 

5. COORDONATOR PRINCIPAL:  SĂRARU MIHAELA.  

Coordonator pentru secțiunea limba franceză: SĂRARU MIHAELA, profesor limba franceză: 

sararu_mihaela@yahoo.com 
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Coordonator pentru secțiunea limba engleză: ŢOPANĂ RAMONA, profesor limba engleză: 

macovei_ra@yahoo.com 

Coordonator pentru secțiunea limba română: ŢÂŢAN MIHAELA, profesor limba română: 

mihaelattn@gmail.com 

6. Comisia de evaluare este formata din minimum doi profesori de specialitate, pentru 

fiecare secțiune. 

7. Durata: 21 martie- 1 septembrie 

8. Grup țintă: elevi de gimnaziu și liceu din județul Buzău, profesori de limba franceză, 

engleză, română din județul Buzău. 

9. Parteneri: Inspectoratul  Școlar Județean, Buzău, Centrul Cultural Francofon, Buzău. 

10. Criterii de evaluare: Se vor evalua cunoștințele elevilor în domeniul limbilor străine, 

creativitatea, originalitatea, corectitudinea exprimării în scris, corelarea textului cu imaginea 

aleasă.  

11.Etapele de desfășurare:  

21-31 martie - informarea prin mail și prin afișe, privind modalitatea de organizare a 

concursului, tematica, regulamentul, termenul limită de depunere a lucrărilor. 

3- 19 aprilie - trimiterea lucrărilor pe mail, la următoarele adrese: 

sararu_mihaela@yahoo.com, pt. secțiunea lb. franceză, mihaelattn@gmail.com - pt. 

secțiunea limba română, macovei_ra@yahoo.com- pentru secțiunea limba engleză.  

3-10 mai - evaluarea lucrărilor. 

10 mai- 1 septembrie- oferirea premiilor într-un cadru festiv (se va anunța data exactă pe 

mail tuturor participanților), ridicarea diplomelor. 

 

12. Regulament de participare: participare on-line; elevii înscriși la concurs vor participa 

individual cu o poezie/ eseu/ poveste scrise în limba franceză/ engleză/ română (la alegerea 

candidatului), plecând de la o sursă de inspirație: o imagine (un anotimp, o fotografie de 

familie, un răsărit, un sport, etc.). Elevul poate participa cu o singură lucrare la oricare dintre 

cele trei secțiuni. Lucrarea trebuie să fie trimisă profesorului coordonator pentru secțiunea 

aleasă. Lucrarea va conține obligatoriu:  

- în dreapta sus: numele elevului și clasa (an de studiu pentru limba străină) 
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- numele profesorului coordonator și școala de proveniență 

- imaginea declanșatoare sau sursa de inspirație 

- titlul lucrării, Times New Roman, 14, Bold 

- textul propriu-zis, scris cu Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri 

Pentru gimnaziu, lucrarea nu trebuie să depășească 1 pagină, pentru liceu, 2 pagini.  

Se vor avea în vedere următoarele aspecte: creativitatea, originalitatea, corectitudinea 

exprimării în scris, corelarea textului cu imaginea aleasă, cunoștințele din domeniul limbilor 

străine.  

13. Condiții de participare: Elevii de gimnaziu și de liceu pot participa cu o singură lucrare 

pentru oricare secțiune dorită (pot fi toate trei, dar imagini declanșatoare diferite), individual, 

text scris cu Times New Roman, 12, 1.5 rânduri spațiere. Lucrarea să nu depășească 1 pagină 

pentru gimnaziu sau 2 pentru liceu. 1 profesor poate participa cu maximum 5 lucrări ale 

elevilor. NU se admit contestații. Concursul este fără taxă. Trimiterea lucrărilor și a 

acordurilor se face prin mail. Lucrările câștigătoare (premiul 1) pot fi publicate în reviste de 

specialitate cu acordul elevului. Lucrările care nu respectă termenul limită, regulamentul si 

condițiile de participare vor fi eliminate din concurs.  

14. Premii: se vor oferi 3 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni, premii speciale și 

diplome de participare, atât elevilor, cât și profesorilor. La premiul 1 se vor acorda cărți, 

oferite de către Centrul Cultural Francofon, Buzău. 

15. Festivitatea de premiere: 11 mai 2017, în Amfiteatrul Colegiului Național Alexandru 

Vlahuță, Rm. Sărat. Elevii premiați care nu vor fi prezenți își vor putea ridica diplomele de la 

profesorii coordonatori din Colegiul Național Alexandru Vlahuță sau de la inspectorii de 

specialitate.  

16. Persoane de contact: SĂRARU MIHAELA - lb. franceză, sararu_mihaela@yahoo.com , 

ŢOPANĂ RAMONA - lb. engleză, macovei_ra@yahoo.com, ŢÂŢAN MIHAELA - lb. 

română, mihaelattn@gmail.com . 

 

                                                            Elaboratori:  prof. SĂRARU MIHAELA 

 

                                                             Prof.. ŢÂŢAN MIHAELA 

                                                             Prof. ŢOPANĂ RAMONA 

 

Director Col. Naţ. Al. Vlahuţӑ: prof. AMBRINOC COSTICĂ 
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