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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

A CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN 

NOËL DANS LE MONDE FRANCOPHONE 

Ediţia a VII-a, Craiova, 17– 18 decembrie 2018 

 

Concursul interjudețean ” Noël dans le monde francophone” este organizat de către  

Colegiul Național” Frații Buzești” Craiova în parteneriat cu Asociația Română a Profesorilor 

Francofoni – filiala Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Biblioteca OMNIA  și 

Universitatea din Craiova. 

 

 

Scopul concursului: stimularea participării elevilor şi cadrelor didactice la activităţi 

cultural- artistice extracurriculare, în vederea conştientizării  importanței învăţării  limbii 

franceze şi cunoaşterii unor alte culturi francofone. 

 

Obiective specifice: 

• cunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor de Crǎciun din lumea francofonă 

• promovarea dialogului intercultural, educației interculturale 

• dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba franceză  

• dezvoltarea spiritului competitiv prin activităţi extracurriculare 

 

Grup țintă ( Participanţi): concursul se adresează elevilor din clasele I-VIII ale  

unităților școlare din țară 

Categoria I: clasele I-IV  

Categoria II: clasele V-VIII 

 

Locație : Colegiul Național ” Frații Buzești”, Craiova, Biblioteca Omnia, Craiova 

Etapa I - Inscriere -   data limită : 7 decembrie 2018 

Etapa a II a-  Desfășurarea concursului  - 17 - 18 decembrie 2018 

Secțiunea sketch, interpretare vocală  

Data : 17 decembrie 2018 

Ora de începere a evenimentului : 14,00  

Locația : Colegiul Național ” Frații Buzești”, Craiova 

Vernisajul expoziției-concurs de creație plastică 

Data : 17 decembrie - 17 decembrie 2018 
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Locația : Biblioteca Omnia, Craiova 

Etapa a III a - Promovarea rezultatelor – 23 decembrie –31 decembrie 2018 

Rezultatele vor fi afişate pe blogul http://arpfdolj.wordpress.com.  

 

Secțiuni : 

 

• Sketch având ca temă : Noël dans lˈespace francophone 

Durata sketchului nu va depăși 10 minute, fiecare echipă va fi coordonată de 

maximum 2 profesori. 

Fișele de înscriere se pot trimite până în data de 7 decembrie 2018  la următoarea 

adresă  ruxisimion@gmail.com 

 

 

 

• Interpretare vocală - cântece dedicate Crăciunului din repertoriul lumii francophone 

Pentru secțiunea interpretare vocală, fiecare participant /grup  va putea sa interpreteze 

maximum 2 piese care să nu depașească 5 minute . 

Fișele de înscriere se pot trimite până la data de 7 decembrie 2018 la următoarea 

adresă : hoanca_liliana@yahoo.com 

 

La această secțiune se pot înscrie și participanți din țară. Se vor trimite CD–uri cu 

înregistrări video ale interpretului/grupului vocal ce vor fi precedate de o scurtă 

prezentare în limba franceză a acestora : nume, prenume, școala de proveniență, oraș, 

județ, profesor coordonator. CD–uri și fișele de înscriere vor fi trimise la adresa : 

Biblioteca  franceză Omnia,  Str. M. Kogalniceanu Nr. 21, 200762, Craiova 

 

 

• Creație literară (text narativ sau poezie) având ca temă : Raconte-moi Noël

 francophone 

          Participanții își vor exprima gândurile, sentimentele, experiențele pe tema concursului  

         „ Noël dans le monde francophone’’ 

La această secţiune categoriile sunt : poezie şi proză. 

Pentru categoria de vîrstă I- IV textul va cuprinde  maximum 150 cuvinte  

Pentru categoria de vârstă V -VIII textul va cuprinde  maximum 300 cuvinte 

Lucrările însoțite de fișe de înscriere se pot trimite până  în data de 7 decembrie 2018 

la adresa : costeadaniellla@yahoo.com 

Numele participantului/profesorului coordonator NU va figura pe lucrare, ci doar pe 

fișa de înscriere. 

Lucrările vor fi evaluate în data de 17 decembrie 2018,  la Biblioteca Omnia, Craiova. 

 

 

http://http/arpfdolj.wordpress.com/
mailto:hoanca_liliana@yahoo.com
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• Creație plastică (pictură, desen sau afiș) pornind de la tematica concursului - 

lucrările vor fi executate pe format A3, în creion, cărbune, acuarelă, tempera, tuşuri, 

acrilice, ulei, pastel. 

• Pe spatele lucrării în colţul din dreapta jos se va lipi eticheta cu: titlul lucrării, numele 

şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator, 

şcoala, localitatea, judeţul. 

Lucrările, însoțite de fișele de înscriere pot fi trimise până în data de 7 decembrie 

2018, data poştei, la adresa: 

Biblioteca  franceză Omnia,  Str. M. Kogalniceanu Nr. 21, 200762, Craiova 

Participanții din alte județe vor trimite alături de lucrări un plic autoadresat cu 

timbru pe care vor nota atât adresa destinatarului cât și a expeditorului. Acest plic va 

fi folosit pentru a expedia diplomele. 

Fișele de înscriere vor fi trimise și în format electronic la adresa 

arpf.dolj@gmail.com   

 

 

Un profesor poate coordona lucrările elevilor înscriși la maximum 3 secțiuni şi nu 

mai mult de 5 lucrări pentru fiecare dintre secţiunile creație literară şi plastică . 

 

Jurizarea se va realiza în perioada 17 - 18 decembrie 2018, juriul va fi format din 

profesori de limba franceză din învățământul preuniversitar și universitar, profesori de 

muzică și desen din învățământul preuniversitar.  

Rezultatele vor fi afişate pe blogul http://arpfdolj.wordpress.com în perioada  23-31 

decembrie 2018. Diplomele și premiile vor putea fi ridicate de la sediul Bibliotecii 

Omnia dupa data de 1 aprilie 2018. 

Vor fi acordate premii  pentru fiecare categorie de vârstă. 

 

 

Observaţii:  

Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor, care vor 

deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arpf.dolj@gmail.com
http://http/arpfdolj.wordpress.com/
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Anexa    NOËL DANS LE MONDE FRANCOPHONE 

              Ediţia a VII a, Craiova, 17 - 18 decembrie 2018 

 

 

 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE  

 

SECȚIUNEA SKETCH 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE   ELEVULUI 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Clasa  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Unitatea școlară  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Localitatea  

……………………………………………………………………………………….. 

Adresa 

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

Telefon 

…………………………………………………………………………………………. 

 

TITLUL SKETCH-ULUI INTERPRETAT /AUTOR 

 

…………………………………………………………….. 

 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR …………………….…………………………………………… 

 

TELEFON /  email 

:……………………………………………………………………………... 
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Anexa     NOËL DANS LE MONDE FRANCOPHONE 

               Ediţia a VII a, Craiova, 17 - 18 decembrie 2018 

 

 

 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE  

 

SECȚIUNEA INTERPRETARE VOCALĂ 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE    ELEVULUI 

…………………………….……………………………………………………………… 

 

Clasa  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Unitatea  școlară  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Localitatea  

……………………………………………………………………………………….. 

Adresa................................................................................................................. 

   

Telefon ………………………………………………………….. 

 

 PIESA MUZICALĂ  PROPUSĂ IN CONCURS: 

 

                Titlul ..................................................................................................................... 

    Modalitatea de acompaniament 

………………………………………………………….. 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR …………………….……………………………………… 

 

TELEFON  / e-mail :………………………………………………………………………. 
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Anexa      NOËL DANS LE MONDE FRANCOPHONE 

                 Ediţia a VII a, Craiova, 17 - 18 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE  

 

SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE   ELEVULUI 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Clasa  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Unitatea  școlară  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Localitatea  

……………………………………………………………………………………….. 

Adresa................................................................................................................. 

 

 

SECŢIUNEA CONCURSULUI 

 

1. eseu……………titlul lucrării 

…………………………………………………………….. 

 

2. poezie…………. titlul lucrării 

……………………………………………………………. 

 

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR …………………….…………………………………………… 

 

TELEFON /  e-mail 

:……………………………………………………………………………... 
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Anexa     NOËL DANS LE MONDE FRANCOPHONE 

               Ediţia a VII a, Craiova, 17 - 18 decembrie 2018 

 
 

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

SECȚIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ 

 

 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ ………………………………………………………… 

 

 

Numele 

participanţilor 

(toţi elevii de la o 

şcoală pot să 

figureze  

pe această listă) 

 

Clasa 

 

Unitatea de 

învăţământ 

 

Numele cadrului 

didactic 

îndrumător 

Date de contact 

 

Titlul 

lucrării 

 

Secţiunea 

(pictură, 

desen, 

colaj, afis) 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 


