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CONCURSUL  JUDEŢEAN  „ NOVEMBRE EN FÊTE ” 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE  

1. Concursul ”Novembre en fête”, organizat de către Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu“ în 

parteneriat cu Centrul de Limbi Străine LOGOS la Universitatea din Pitesti, Str. Gh. Doja, nr. 41, 

se adresează unui număr cât mai mare de elevi din clasele a IX-a – a XII-a. 

 

2. Concursul ”Novembre en fête” are un caracter anual. 

3. Concursul ”Novembre en fête” este organizat la nivel judeţean, fiind FARĂ TAXĂ  

4.  Manifestarea este de natură cultural-artistică. 

5. Responsabil: prof. Dogaru Elena-Carmen, in parteneriat cu reprezentantii Centrului de Limbi 

Străine LOGOS 

6. Concursul ”Novembre en fête” are trei secţiuni:  

• Secţiunea A - Concurs  - prezentare în limba franceză  a pălăriilor realizate 

conform tradiţiei de Sainte Catherine din Franţa  

• cls. IX , X , XI, XII  

• Secţiunea B - Prezentări ale elevilor în Power Point ( max. 10 min) – sărbători din 

Franța: 

• cls. IX , X , XI, XII  

• Secțiunea C – Simpozion cadre didactice – Stratégies didactiques  

 

7. În vederea înscrierii la această manifestare, vă rugăm să completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE  

ataşată şi să o trimiteţi împreună cu  ( pentru secţiunea B) până la data de 11 noiembrie 2017 . 

Denumirea fişierului care conţine fişa de înscriere va fi: Fişa de înscriere - Nume Prenume – 

Instituţia. Denumirea fişierului care conţine referatul va fi: Prezentare PPT - Nume Prenume – 

Instituţia. 

8. Participanţii sunt rugaţi să completeze aceastǎ fişă de înscriere individual şi sǎ precizeze  

materialele suport necesare  prezentǎrii, pentru secţiunea B.  



 Fişa de înscriere va fi trimisă pe adresa de e-mail a persoanei de contact corespunzătoare 

secţiunii respective :       

  Secţiunea A   

o Concurs  - prezentare a pălăriilor realizate conform tradiţiei de Sainte Catherine 

din Franţa – profesor Dogaru Elena-Carmen 
                         Date de contact:  0727336536 ; email: antalcarmen@yahoo.fr  

   Secţiunea B 

o Prezentări ale elevilor în Power Point (cls. IX - XII ) – profesor  Dogaru Elena-

Carmen 
                        Date de contact:  0765380015 ; email: antalcarmen@yahoo.fr 

• Secțiunea C – Simpozion cadre didactice – Stratégies didactiques – conf.univ.dr. 

Florinela Șerbănică      -   email:   florinela_comanescu@yahoo.fr 

 

9. Participarea la secţiunea B – prezentări PowerPoint  este individuală sau pe echipe de maxim 2 

(doi) coechipieri 

 

 

10. PROGRAM DE DESFĂŞURARE: 

ora 930  

✓ Deschiderea festivă 

 ora 1000  - 1400   

• Concurs –secţiunea Concurs  - prezentare a pălăriilor realizate conform tradiţiei de 

Sainte Catherine din Franţa  

✓ Prezentări Power Point (10 min/ referat) 

✓ Simpozion profesori 

ora 1400  - 15  Premierea participanţilor. 

11.  EVALUAREA se va face de cǎtre COLECTIVUL DE COORDONARE împreunǎ cu 

subcomisiile pe secţiuni 

        Subcomisiile pe secţiuni vor avea un vicepreşedinte şi trei membri. Din juriu vor face parte 

profesori, dar și invitați din alte instituţii de învăţământ din judeţ, din ISJ Argeş, Universitatea din 

Pitești. 

         La toate etapele, fiecare membru al comisiei de evaluare, cu excepţia vicepreşedintelui, va 

acorda fiecărei lucrări un punctaj de la 0 la 100 de puncte, iar punctajul final va fi calculat ca medie 

aritmetică a punctajelor celor 3 profesori evaluatori.  

Departajarea creaţiilor cu aceeaşi notă se va face de către preşedintele comisiei, care în acest caz, 

acordă note pentru fiecare din lucrările aflate la egalitate; 

Selectarea de către juriu şi ierarhizarea celor mai bune lucrări, pentru secţiunea B, va ţine cont, 

atât de valoarea ştiinţifică a temei, de modul de redactare a lucrării cât şi de modul de susţinere 

(orală). 
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 Aprecierea se va face pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori: 

• Încadrarea în temă- 10p 

• Capacitatea de a descrie – 10p 

• Corectitudinea lingvistică – 10p 

• Modul de redactare – originalitatea în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor 

şi bibliografie minimală – 10p 

•   Expunere şi argumentare – 10p 

• Consistenţa suportului de susţinere a comunicării- 10p 

• Creativitate - 20p 

• Limita de timp în prezentare - 10p 

Din comisiile de evaluare nu pot face parte cadrele didactice care au elevi sau rude 

în concurs.  

12. Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat cu OM Nr. 

3109/28.01.2002, art.47.  
     Pentru fiecare dintre cele două secţiuni se acordă premii ( câte un premiu I, II, III şi câte 3 

menţiuni pentru fiecare secţiune), respectiv 6 premii şi 6 menţiuni. Toţi participanţii vor primi 

adeverinţe de participare în care vor fi specificate numele elevilor, instituţia şi coordonatorii 

(max.2). 

13. Componenţa comisiilor va fi hotărâtă de organizatorii concursului.  

14. Participanţii vor comunica date referitoare la secţiunea aleasă, clasa, titlul creaţiei ce urmează a fi 

prezentată, resursele calculatorului necesare unei bune prezentări a produselor proiectate şi o 

adresă de e-mail la care pot fi contactaţi. 

15. Materialele participante la concursul de referate trebuie trimise la Colegiul Tehnic  ”Costin D. 

Neniţescu” până la 14 noiembrie 2017, pentru a fi înregistrate. 

16. Instrucţiunile de participare, invitaţiile, regulamentul concursului şi criteriile de evaluare vor fi 

trimise fiecărei instituţii de învăţământ participante până la 25 octombrie 2017. 

17.  Fiecare unitate şcolară participantă se poate înscrie la concurs cu 

• maxim  10  elevi, pentru concursul de pălării. 

• maxim 6 elevi / liceu pentru secţiunea B – prezentări PowerPoint. 

•  

   Menţiune: Actualului regulament i se pot aduce modificări pentru  eventuale îmbunătăţiri în 

organizarea concursului. Organizatorii au obligaţia să anunţe public modificările în timp util. 

 

 CONCURSUL ESTE FĂRĂ NICIUN FEL DE TAXĂ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


