
                             REGULAMENUL CONCURSULUI JUDEȚEAN  
                                      DE CREAŢIE IN LIMBA FRANCEZĂ  
                    "FRANCOPHONES – FRANCOFANS"- 4 aprilie 2012 
 
Școala nr. 29 NICOLAE ROMANESCU din Craiova organizează, sub patronajul 
Inspectoratului Şcolar Judetean Dolj şi a A.R.P.F. Dolj, alături de partenerii din 
proiectul educaţional județean « APPRENDRE LE FRANCAIS C’EST MIEUX 
COMMUNIQUER AVEC LE MONDE », concursul judeţean de creaţie în limba 
franceză:  
                              "Francophones - Francofans"- ediția a X-a.  
Concursul se adresează tuturor elevilor de gimnaziu care iubesc limba franceză şi 
doresc să intre în competiţie cu alţi colegi de vârsta lor.  
Fiecare şcoală poate participa la concurs cu cel puţin un echipaj format din 3-5 elevi 
din clasele a V-a–a VI-a (categoria I) respectiv a VII-a–a VIII-a (categoria a II-a de 
vârstă).   
Concursul cuprinde trei secţiuni obligatorii pentru fiecare echipă :  
1. Creaţie în echipă (proba scrisă) 
2. Interpretarea unei creaţii personale ( proba orală)                             
3. Afişe şi publicitate 
1. La secţiunea Creatie, va trebui ca participanţii să elaboreze pe loc  un subiect 
desprins din tema anunţată. Textul va fi conceput în echipă (de cel puţin trei membri 
ai echipajului) şi va fi redactat sub forma de naraţiune, dramatizare, sau poezie, la 
alegere. Timp de lucru: 1 oră.  
2. La secţiunea Interpretare a unei creatii personale, fiecare echipaj îşi va desemna 
unul sau mai mulţi membri pentru a prezenta oral, în maxim 10 minute, o creaţie 
originală (poezie, proză, sau dramatizare, la alegere), cu un subiect care se 
încadrează în tema anunţată.  
3. Pentru secţiunea Afişe şi publicitate, şcolile participante vor trimite, cu trei zile 
înaintea concursului, câte două afişe, format A3, vertical, în culori, pe tema 
concursului, cuprinzând texte publicitare adecvate. Afişele vor fi realizate de membri 
ai echipajelor, iar textele vor fi redactate în limba franceză.  
Este de dorit ca fiecare echipaj să fie însoţit de către un profesor din şcoala pe care 
o reprezintă.  
Juriul va fi format din reprezentanţi ai ARPF, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, 
de profesori de limba franceză  şi arte plastice.  
   Se vor acorda diplome, atât pe secţiuni cât şi pe echipaje. 
 
   În acest an concursul se va desfăşura pe data de 4 aprilie 2012, orele 9.  
   Tema concursului este: MES AMIS, LES LIVRES             
   Şcolile interesate sunt rugate să-şi anunţe participarea până la    28.03.2012 la 
telefon       0351410859- E. Lăzărescu sau 0351402363- L.Zisu sau la adresele de e-
mail:  
             emanuelalazarescu@yahoo.com  şi  zisuleria@yahoo.fr  
 


