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organizează 
în data de 20 martie 2018 

la 
COLEGIUL NAȚIONAL  „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD 

 
 
 

CONCURSUL ŞCOLAR  JUDEȚEAN 
 

Je parle français! 
 
          Vă invităm să participaţi la următoarele activităţi destinate  elevilor  din 
învăţământul liceal: 
 
SECȚIUNI:   
 

A. PARTICIPARE DIRECTĂ 
 

1. Cultură generală privind spațiul francofon – test grilă (online) în limba franceză – 
probă individuală  
 
2. Interpretare de cântece în limba franceză (karaoke) – probă individuală  
 
3. Prezentare Power Point în limba franceză a unei țări/ regiuni din spațiul francofon cu 
istoria, geografia, cultura, tradițiile acesteia (15-20 slide-uri) – proba pe echipe de 2 
elevi:  susținerea prezentării  în fața juriului în limba franceză:  6-8 minute 
 
Profesorii de limba franceză vor lansa elevilor lor provocarea de a se înscrie la una 
dintre secțiunile concursului și vor constitui o echipă formată din 4 elevi.  
Fiecare profesor va putea coordona maximum 2 echipe (8 elevi). 
O unitate școlară va putea participa direct cu maximum 3 echipe. 
Profesorul coordonator va înscrie unitatea sa școlară la concurs.  
Se va preciza numele elevilor participanți la fiecare secțiune. 
 
 

B. PARTICIPARE INDIRECTĂ 
 
1. Prezentare Power Point în limba franceză a unei țări/ regiuni din spațiul francofon 

cu istoria, geografia, cultura, tradițiile acesteia (15-20 slide-uri) – proba pe echipe de 
2 elevi.  

 
Participarea  indirectă (trimiterea pe e-mail a prezentării) se adresează doar școlilor din 
județ. 
O unitate școlară va putea participa indirect cu maximum 3 echipe. 



 
 
 
DETALII PRIVIND  ORGANIZAREA CONCURSULUI 
 
Concursul se va desfășura în data de 20  martie 2018 la Colegiul Național „Elena Ghiba 
Birta”Arad.  

 
 
ETAPELE CONCURSULUI: 
 
1.  Lansarea concursului               decembrie 2017 
2. Înscrierea candidaților                                       15-26 ianuarie 2018 
3. Transmiterea bibliografiei            29-31 ianuarie 2018 
4. Pregătirea participanților                      februarie-martie 2018 
5. Trimiterea lucrărilor PPT(participare indirectă)         20-28 februarie 2018 
6. Desfășurarea concursului                                                              20 martie 2018 
7. Diseminare              martie 2018 

 
 
ÎNSCRIEREA: 

Profesorul coordonator va înscrie unitatea sa școlară la concurs. Se va preciza numele 
elevilor participanți și titlul lucrării (daca e cazul).  
Înscrierea participanților se va face în perioada  15-26 ianuarie 2018 -  pe adresa de e-
mail : lauraputnic@yahoo.com  
 
 
JURIZAREA: 
 
Jurizarea se va face de către cadre didactice și reprezentanți ai instituţiilor implicate în 
proiect. 
1.Pentru secțiunea de cultură generală se va elabora un test online (Socrative) despre 
spațiul francofon, pe baza bibliografiei propuse. Participanții trebuie să folosească 
telefoanele mobile pentru rezolvarea testului iar rezultatele sunt date în timp real de 
aplicația utilizată. 
2.Pentru proba de karaoke se va evalua cu note de la 1 la 5 interpretarea cântecului 
(cunoașterea textului, corectitudinea pronunției, calitatea interpretării), ales din 
bibliografia propusă. 
3. La secțiunea de prezentări Power Point evaluarea se va face cu note de la 1 la 5, pe 
baza următoarelor criterii: complexitatea conținutului, originalitate, prezentare. 
Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune (primelor 3 locuri) şi diplome de 
participare tuturor participanţilor. Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic 
îndrumător.  
 

NU se percepe taxă de participare la concurs.  

 
Datele de contact ale coordonatorului proiectului: 

prof. PUTNIC LAURA, tel. 0745 721 011, e-mail: lauraputnic@yahoo.com  
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mailto:lauraputnic@yahoo.com

