“Gheorghe Chiţu”

„ Le Français de mon coeur” este un concurs interdisciplinar care urmărește
promovarea limbii și culturii franceze într-o perspectivă europeană și internațională, încurajarea
creativității tinerilor si a muncii în echipă, acțiuni care conduc la dezvoltarea unor abordări
inovatoare și multidisciplinare ale predării limbii franceze în contextul actual.
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea nivelului de comunicare în limba franceză al tuturor
participanţilor, dezvoltarea unor abilităţi de viaţă indispensabile în societatea actuală
(competenţe digitale, de interrelaţionare, etc.) şi crearea unor materiale originale care transmit
informaţii despre ţările francophone şi cultura şi civilizaţia francofonă, prin implicarea unui
număr considerabil de elevi şi profesori de la liceele din judeţ, care să interacţioneze într-un
cadru competitiv.
Scopul proiectului: stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, precum şi
promovarea utilizării şi conştientizarea importanţei învaţarii limbii franceze
Obiectivele specifice ale proiectului:
 promovarea importanței activităților extrașcolare pentru dezvoltarea personalității elevului;
 îmbogaţirea universului cunoaşterii elevilor cu elemente din cultura si civilizatia francofona;
 promovarea spiritului de echipa;
 stimularea expresivităţii şi a imaginaţiei prin creatie in limba franceza;
 dezvoltarea spiritului competitiv.
Participanti: elevi de liceu, pasionaţi de cunoaşterea limbii şi culturii franceze şi
francofone, având spirit creativ .
Durata proiectului: 1 martie - 31 august 2018
Locaţia : C. N. Economic « Gheorghe Chiţu », Craiova
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A

Concursului Judeţean „Le Français de mon coeur “
Ediţia I
4 iunie 2018
Lucrările pot fi înscrise la una dintre secţiunile:

Secţiunea I / Creaţie literară în limba franceză: poezie/eseu

Redactarea lucrărilor se va face în format A4, pe o singură parte, la un rând, cu marginea
din stânga de 30 mm necesari îndosarierii； celelalte margini vor avea 20 mm, textul va fi aliniat
„justified”.
Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. La două
rânduri de titlu se vor preciza numele, prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul,
cadrul didactic îndrumător.
La două rânduri de autor se va începe scrierea textului (Times New Roman 12).
Se vor aprecia și nota:
- originalitatea;
- creativitatea;
- expresivitatea exprimării în limba franceză;
-corectitudinea gramaticală si lexicală.
NOTĂ : Lucrările care nu sunt ORIGINALE în totalitate sau care se regăsesc pe diferite
SITE-uri nu intră în concurs!
Un cadru didactic coordonator poate trimite maximum 3 creaţii literare.

Secţiunea II/ Prezentare PowerPoint a unei ţări francofone
Sunt admise prezentări PPT cu minim 10 slide-uri. Slide-urile vor cuprinde imagini,
muzică, animaţie şi text. Fiecare prezentare va fi identificată cu numele şi prenumele elevului,
unitatea şcolară, clasa, profesorul coordonator, localitatea, judeţul.
Se vor aprecia şi nota :
-calitatea şi relevanţa informaţiilor ;
-originalitatea tratării temei ;
-calitatea bibliografiei utilizate ;
-calitatea expunerii subiectului ;
-utilizarea corectă şi adecvată a limbii franceze ;
-aspectul estetic al prezentării.
Un cadru didactic coordonator poate trimite maximum 3 prezentări.
Creaţiile de la secţiunile I si II se vor expedia atât în format ELECTRONIC la
următoarele adrese de e-mail : carmencameliamitrache@gmail.com, uta.livia@rocketmail.com,
în intervalul 23 mai – 29 mai 2018, însoţite de fişele de înscriere, cât şi prin poştă, pe suport de
hârtie (creaţiile literare) şi pe suport CD (prezentările PPT), până pe 29 mai (data poştei) pe
adresa : Colegiul National Economic «Gheorghe Chiţu», Craiova, Str. Brestei, Nr. 10, Jud.
Dolj, cod poştal 200420.

Secţiunea III/ Creaţie plastică (pictură), postere, colaj, pe suport variat
Creaţiile artistice (pictură, poster, colaj) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe
suport la alegere. Pe fiecare lucrare, pe verso, în colțul din dreapta jos, pe etichetă, se va
specifica numele şi prenumele elevului, clasa, îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul.
Se vor aprecia şi nota :
- ilustrarea temei : cultură şi civilizaţie francofonă;
- creativitatea;
-originalitatea;

- utilizare limbaj plastic: pânză, culori, tehnica folosită.
Fiecare cadru didactic va putea participa cu maxim 3 lucrări.
Înscrierea participanţilor la secţiunea a III-a se va face electronic, prin trimiterea fişelor
de înscriere.
Expedierea lucrărilor de la toate cele 3 secţiuni se va face până la data de 29 mai 2018 pe
adresa: Colegiul National Economic «Gheorghe Chiţu», Craiova, Str. Brestei, Nr. 10, Jud.
Dolj, cod poştal 200420, menţionând pe plic Pentru Concursul „Le Français de mon coeur”,
în atenţia d-nei prof. Camelia Mitrache /d-nei prof. Livia Uţă
Plicul expediat va conține:
- fişa de înscriere, listată;
- acordul de parteneriat în 2 exemplare, completat, ştampilat și semnat;
- lucrările elevilor;
- un plic A4 autoadresat și timbrat cu timbre în valoare de 3 lei.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel şi pentru fiecare secţiune
în parte. Pe diplome va fi precizat numele cadrului didactic îndrumător.
Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maximum 3 lucrări ale elevilor,
indiferent de secţiune.
Nu se percepe taxă pentru elevi !
Lucrările trimise nu se restituie.
Se va organiza o expoziţie cu creaţiile plastice ale elevilor la Biblioteca Colegiului
Naţional Economic «Gheorghe Chiţu», Craiova.
Coordonatori/Persoane de contact:
Prof. Mitrache Camelia, tel. 0745849166
Prof. Uţă Livia, tel. 0740259067
Colegiul Naţional Economic «Gheorghe Chiţu» , Craiova
Director,
Prof. dr. ing. Iftimov Dumitru

ANEXA I
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concursul Judeţean „Le Français de mon coeur”
Ediţia I, Craiova, 2018
Numele şi prenumele cadrului didactic :..............................................................................
Unitatea de învăţământ : ..................................................................................
Adresa : …………………………………………………………………........................................

Telefon fix/mobil : ...........................................................................................................................
Adresa e-mail : ................................................................................................................
Adresa unde se vor expedia diplomele :………………………………………………………
Participanţi:
Nr.crt.
1
2.
3.
4.
5.

Numele şi prenumele
elevului

Secţiunea

Clasa

Colegiul National Economic” Gheorghe Chiţu”,
Str. Brestei, Nr. 10
Jud. Dolj
Tel.fax: 0351/804905
e-mail: cneghitu@yahoo.com
Nr. înregistrare:.......................

Şcoala:…........................
Adresa………………….…….
Tel/Fax………………….
E-mail:…………………
Nr de înregistrare:………

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, .....................................
1. Părţile contractante:
A)
COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC „ GHEORGHE CHIŢU ”, CRAIOVA,
reprezentat prin director prof. Iftimov Dumitru, prof. Camelia Mitrache si prof. Uţă Livia
în calitate de coodonatori
şi
B)
ŞCOALA.........................................................................................................................
reprezentată prin Director …………………………….………………………..şi prof.
……………………………………………………………………………...în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării Concursului Judeţean „ Le Français de mon
coeur”.
Unitatea de învăţământ coordonatoare se obligă:
 să informeze participanţii despre organizarea concursului;
 să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
 să trimită diplomele.
Liceul participant se obligă:
 să înscrie elevii în concurs;
 să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 să expedieze lucrările selectate pe adresa de e-mail a şcolii coordonatoare;
 să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.
Acordul intră în vigoare de la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
derulării concursului.
Aplicant
Colegiul Naţional Economic” Gheorghe Chiţu”, Craiova
Director,
Prof. dr. ing. Iftimov Dumitru

Partener,

