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Regulament de organizare 

 
COMISIA DE ORGANIZARE 
 
Membri onorifici: 
Prof. Mita Alexandru, Inspector limbi moderne 
Prof. Horoita-Jitca Daniela-Rodica 
Membri: 
Prof. Bumbu Mihaela 
Prof. Ghiorghiu Dorina 
Prof. Macovei Corina – coordonator proiect 
 
Parteneri: 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad 
Liceul Teoretic „Emil Racoviță”Vaslui 
Departamentul pentru Francofonie din cadrul Societății Culturale „Academia Bârlădeană” 

 
 
 
Acest regulament cuprinde cadrul de organizare și desfășurare a concursului în limba franceză 

« Avatar » ca activitate a Proiectului Educațional Județean « Promotion du français et des valeurs 
francophones ».  
  

 
 

ARGUMENT 
 
 
 

 Tinand cont de faptul ca tinerii generatiei actuale sunt mai interesati de mediul online, am 
considerat ca este necesara o sensibilizare a elevilor in ceea ce priveste literatura, si in special a nuvelei 
fantastice ca gen literar. 
Prin intermediul concursului « Avatar », ne-am propus stimularea interesului elevilor fata de cultura si 
implicit, incurajarea acestora spre lectura, pentru a redescoperi « visul » si pentru a cultiva imaginatia 
creativa intr-o societate pragmatica.  
 Elevii au nevoie, mai mult ca oricand, de atitudini si valori care sa le asigure o evolutie 
armonioasa si sa ii determine sa-s selecteze corect modelele, de aceea activitatile extracurriculare 
reprezinta contexte potrivite pentru dezvoltarea atitudinilor conturate la orele de predare-invatare a 
limbilor straine la scoala. Modelele din literatura pot fi puncte de referinta in trierea valorilor sau in 
vederea conturarii propriului sistem de valori. 
 Tema acestui concurs a fost aleasa pentru ca elevii sa se familiarizeze cu elementele genului 
fantastic ca scriere literara care stimuleaza creativitatea  si dezvolta gandirea logica, anticipativa. Se 
promoveaza astfel  ca gen literar, nuvela fantastica. 
  In concluzie, prin organizarea acestui concurs, oferim un model de activitate extracurriculara ce 
va apela la aptitudinile creatoare ale elevilor. Acestia vor fi pusi in situatia de a participa activ, prin 
redactarea unui text literar ( nuvela fantastica) pentru care documentarea este o etapa esentiala in 
respectarea structurii acestui gen literar. 
   
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 - SCOPUL concursului privește dobândirea de către elevi a competențelor cheie privind  
 comunicarea în limba franceză; 
 
 
Art. 2 – OBIECTIVE: 
 

• Dezvoltarea competențelor de exprimare scrisă în limba franceză; 
• Stimularea exprimării unei atitudini pozitive faţă de învățarea limbii franceze;  
• Dezvoltarea creativitatii; 
• Diversificarea activităților extrașcolare și a parteneriatelor educative cu alte 

instituții de învățământ sau culturale, care promovează învățarea limbii franceze în 
context non-formal; 

 
 
 
Art. 3 - CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

Concursul se adresează elevilor de liceu din județul Vaslui, fiind organizat pe două categorii de 
nivel de studiu: clasele IX-X și XI-XII. Fiecare elev va fi autorul unei singure nuvele pe care o va redacta 
respectand elmentele unei nuvele fantastice, folosind un vocabular de specialitate.  
Nuvela nu va depasi 3 pagini pentru nivelul IX-X si 5 pagini pentru nivelul XI-XII. 
Elevii vor participa la concurs individual, prin trimiterea nuvelei prin posta sau prin email. 
 
Art. 4- ÎNSCRIEREAPARTICIPANȚILOR 
 

Profesorul coordonator va complet formularul din anexa prezentului regulament pentru 
fiecare elev participant. Formularele vor fi trimise comisiei de organizare, la următoarele adrese 
electronice:  

 
mihaelabumbu2016@gmail.com / Prof. BumbuMihaela 
dori23ro@yahoo.com / Prof. GhiorghiuDorina 
corinamacovei@yahoo.com / Prof. Macovei Corina 

 
 
 
Art. 5 – TERMENE 
  

-  22 aprilie 2018 – data limită de înscriere si trimitere a nuvelei 
-  09 mai 2018 – premierea participantilor; 

 
Art. 6- DESFASURAREA CONCURSULUI 
 

Concursul judetean « Avatar », editia a II-a, se va desfasura  in perioada martie-aprilie 2018, prin 
trimiterea lucrarilor elevilor, fie la adresele de email ale membrilor Comisiei de organizare, fie prin posta, 
in plic A4 timbrat pe adresa Colegiului National « Gheorghe Rosca Codreanu » Barlad, Str. N. Balcescu, 
nr.11, cu mentiunea « Pentru Concursul Judetean « Avatar », categoria de nivel IX-X sau XI-XII » 

Lucrarile vor fi redactate in Word, pe maximum 3/5 pagini ( conform precizarilor de la conditiile 
de participare), format A4, cu margini de 2,5 cm si vor contine, in ordine : 

• Denumirea institutiei de invatamant, localitatea ( Times New Roman, 12ppt, aliniat la 
stanga) ; 

• Categoria de nivel (Times New Roman, 12ppt, aliniat la stanga) ; 
• Titlul (majuscule, bold, Times New Roman, 14ppt, centrat) ; 
• Prenumele si numele autorului (elevului) (majuscule, italic, Times New Roman, 12ppt, 

aliniat la dreapta) ; 



• Prenumele si numele profesorului indrumator((majuscule, italic, Times New Roman, 
12ppt, aliniat la dreapta). 
 

Art. 7- EVALUAREA FINALA 
 

Juriul va fi format din profesori de la Facultatea de Litere a Universității „Al.I.Cuza” Iași, 
prof. Elena Popoiu, vicepreședinte al Societății Culturale „Academia Bârlădeană”și profesori de 
limba franceză din judet. 

Juriul va urmări originalitatea, creativitatea, respectarea caracteristicilor nuvelei fantastice: 
- existența celor două planuri: real-ireal; 
- introducerea în planul lumii familiare a unui eveniment misterios, inexplicabil prin legile 
naturale; 
- dispariția limitelor de timp și de spațiu la apariția elementului misterios/ireal; 
- compoziția gradată a narațiunii pentru întreținerea tensiunii epice; 
- finalul ambiguu.  
Rezultatele evaluarii vor fi comunicate profesorilor indrumatori, pe email, pe data de 6 mai 2018. 
 
ART 8 -  PREMIEREA   
 

Festivitatea de premiere va avea loc in Aula Colegiului National „Gheorghe Rosca 
Codreanu” Barlad, pe data de 09 mai 2018, de Ziua Europei. 

Se vor acorda premiile I, II și III pentru fiecare categorie de nivel (IX-X și XI-XII). 
Numărul mențiunilor va putea fi până la 25% din totalul participanților la fiecare secțiune 

(în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor școlare). 
Valorizarea rezultatelor concursului de creatie se va face atat intr-un numar special al 

revistei Academiei „Francophilie roumaine”/ iulie 2018, cat si prin acordarea unor premii in carti 
castigatorilor concursului. 

Cele mai bune nuvele vor fi publicare intr-un volum, tot cu sprijinul Academiei 
Barladene, iar fragmente din nuvelele premiate vor aparea si in revista electronica a liceului 
nostru. 
  
 
 
 
NOTA.  
 
 

Participarea la acest concurs certifică acceptarea și conformarea la prezentul regulament a 
tuturor participanților (concurenți, profesori îndrumători, evaluatori, organizatori). 

Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei de organizare și ale comisiei de 
evaluare sunt cele menționate în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor 
școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților 
educative școlare și extrașcolare (Nr.3035 / 10. 01. 2012)  
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CONCURSUL JUDEȚEAN 

„ Avatar”  
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 
„PROMOTION DU FRANÇAIS ET DES VALEURS FRANCOPHONES” 

 
Fişă de înscriere 

 
Şcoala de provenienţă: ......................................................................... 
Adresa poştală:...................................................................................... 
Localitatea: ........................................................................................... 
Județul :................................................................................................. 
Nr. telefon/fax: ..................................................................................... 
Adresa electronică: .............................................................................. 
Categoria de nivel de studiu:  clasele IX-X ;  clasele XI-XII  
Date elevi 
1)Nume şi prenume elev:...................................................................... 
Vârsta:........... 
2)Nume şi prenume elev:......................................................................  
Vârsta:........... 
 
 
Date profesor coordonator 
Nume şi prenume: ............................................................................... 
Nr. telefon şi adresa electronica: ........................................................ 
................................................................................................................ 
 
 


