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                                                      Regulament de organizare 
 
COMISIA DE ORGANIZARE 
 
Membri onorifici: 
Prof. Mîță Alexandru, Inspector limbi moderne 
Prof. Horoiță-Jitcă Daniela-Rodica 
Membri: 
Prof. Ghiorghiu Dorina 
Prof. Macovei Corina – coordonator proiect 
 
Parteneri: 
 
Departamentul pentru Francofonie din cadrul Societății Culturale „Academia Bârlădeană”Bârlad 
Institutul francez Iași 
Liceul Teoretic „Al.I Cuza” Iași 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare”Târgu Neamț 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani 
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci 

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

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

 
 

ARGUMENT 
 
 
 

 Tinând cont de faptul că tinerii generației actuale sunt mai interesați de mediul online, am 
considerat că este necesară o sensibilizare a elevilor în ceea ce privește literatura, și în special a 
nuvelei fantastice ca gen literar. 
Prin intermediul concursului « Avatar », ne-am propus stimularea interesului elevilor față de 
cultură și implicit, încurajarea acestora spre lectură, pentru a redescoperi « visul » și pentru a 
cultiva imaginația creativă într-o societate pragmatica.  
 Elevii au nevoie, mai mult ca oricând, de atitudini și valori care să le asigure o evoluție 
armonioasă și să-i determine să-și selecteze corect modelele. De aceea, activitatile extracurriculare 
reprezintă contexte potrivite pentru dezvoltarea atitudinilor conturate la orele de predare-învățare 
a limbilor străine la scoală. Modelele din literatură pot fi puncte de referință în trierea valorilor sau 
în vederea conturării propriului sistem de valori. 
 Tema acestui concurs a fost aleasă pentru ca elevii să se familiarizeze cu elementele 
genului fantastic ca scriere literară care stimulează creativitatea  și dezvoltă gândirea logică, 
anticipativă. Se promovează astfel nuvela fantastica, ca gen literar,. 
  In concluzie, prin organizarea acestui concurs, oferim un model de activitate 
extracurriculară ce va apela la aptitudinile creatoare ale elevilor. Aceștia vor fi puși în situația de 
a participa activ, prin redactarea unui text literar ( nuvela fantastica) pentru care documentarea este 
o etapă esențială în 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 creativității; 
 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 județele Botoșani, Galați, Iași, Neamț și 
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 : 
- elementele specifice narațiunii fantastice; 
- vocabularul de specialitate, cu utilizarea obligatorie a următoarelor constrângeri lexicale : 
 avoir une peur bleue,  un soleil de plomb, il fait nuit noire, avancer à tâtons, pyramide, avoir le 
sang qui se glace, un soir de tempête, un brouillard épais, détraqué, énigmatique, hyperespace, 
carte holographique. 

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- ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR 
 

La nivelul fiecărui liceu, se va organiza o preselecție a elevilor în vederea participării la 
etapa regională. Astfel, de la fiecare instituție parteneră, se vor înscrie maxim 3 elevi la secțiunea 
nivelul IX-X și maxim 3 elevi la secțiunea nivelul XI-XII.  

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

 
dori23ro@yahoo.com / Prof. GhiorghiuDorina 
corinamacovei@yahoo.com / Prof. Macovei Corina 

 
Art. 5 – TERMENE 

-  22 februarie 2019 – preselecția la nivelul liceelor partenere 
-  05 aprilie 2019 – data limită de înscriere și trimitere a nuvelei 
-  11 mai 2019 – premierea participanților; 

 
Art. 6- DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
 

Concursul regionl « Avatar », editia a III-a, se va desfășura  în perioada februarie-aprilie 
2019, prin trimiterea lucrărilor elevilor, fie la adresele de email ale membrilor Comisiei de 
organizare, fie prin poștă, în plic A4 timbrat, pe adresa Colegiului Național « Gheorghe Roșca 



Codreanu » Bârlad, Str. Nicolae Bălcescu, nr.11, cu mențiunea « Pentru Concursul Regional 
« Avatar », categoria de nivel IX-X sau XI-XII » 

Lucrarile vor fi redactate în Word, pe maximum 3/5 pagini (conform precizărilor de la 
condițiile de participare), format A4, cu margini de 2,5 cm și vor conține, în ordine : 

 Denumirea instituției de învățământ, localitatea (Times New Roman, 12ppt, aliniat la 
stânga) ; 

 Categoria de nivel (Times New Roman, 12ppt, aliniat la stânga) ; 

 Titlul (majuscule, bold, Times New Roman, 14ppt, centrat) ; 

 Prenumele și numele autorului (elevului) (majuscule, italic, Times New Roman, 12ppt, 
aliniat la dreapta) ; 

 Prenumele și numele profesorului îndrumător (majuscule, italic, Times New Roman, 
12ppt, aliniat la dreapta). 
 

Art. 7- EVALUAREA FINALĂ 
 

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; 
- respectarea constrângerilor lexicale 
- finalul ambiguu.  
Rezultatele evaluarii vor fi comunicate profesorilor îndrumatori, 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 11 mai 2019. 

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 creație se va face atât într-un număr special al 

revistei Academiei „Francophilie roumaine”/ iulie 2019, cât și prin acordarea unor premii în cărți 
câștigătorilor concursului. 
Cele mai bune nuvele vor fi publicate într-un volum electronic, pe platforma R.E.D. a ISJ Vaslui, 
iar fragmente din nuvelele premiate vor apărea și în revista Academiei Bârlădene.    
 
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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PROIECTUL EDUCAȚIONAL REGIONAL 
„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: ........................................................ 
................................................................................................................ 
 
 


