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            Prof. Oana Stoicescu 

 

 

REGULAMENTUL  SIMPOZIONULUI 

”TRADITION ET MODERNITÉ DANS LA DIDACTIQUE DU FLE” 

2016-2017 

MOTTO: 

         « Ma patrie, c'est la langue française ». Albert Camus  

ARGUMENT 

Simpozionul național „Tradition et modernité dans la didactique du FLE” dedicat ZILEI 

INTERNAŢIONALE A FRANCOFONIEI este un demers menit să răspundă exigenţelor 

învăţământului european. În acest sens, şcolii îi revine obligaţia de a organiza activităţi 

extracurriculare, care să-i implice activ pe elevi, astfel încât acţiunile concrete să răspundă intereselor 

acestora, să contribuie la dezvoltarea personalităţii lor într-o Europă fără frontiere. 

SCOPUL: 

            - Consolidarea încrederii în necesitatea studierii unei limbi moderne; 

            - Promovarea unor metode/strategii de bune practici în predarea limbii franceze. 

OBIECTIVE: 

             -  Susținerea, consolidarea interesului elevilor pentru limba franceză; 

  .  Descoperirea tradiţiilor locale, regionale, francofone şi educaţia pentru interculturalitate; 

             - Prezentarea, promovarea unor metode și tehnici novatoare-moderne în predarea limbilor 

moderne - proiectul, portofoliul, prezentarea PowerPoint; 

             -  Promovarea dialogului între generații de profesori. 

GRUP ȚINTĂ:  

          -  Elevi iubitori ai limbii franceze din ciclul liceal; 

          - Cadre didactice de limba franceză din învățământul gimnazial și preuniversitar din județul 

Teleorman și din țară. 

 

 SECTIUNEA I : elevi (liceu: IX-XII):    

Comunicări/eseuri/ppt cu tema “Promouvoir une région par une fête traditionnelle 

roumaine ou francophone”   

  SECTIUNEA a II-a : cadre didactice:  

Comunicări ştiinţifice cu tema: “Tradition et modernité dans la didactique du FLE” 
   

REGULAMENT DE PARTICIPARE:                                                               

SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE CERINŢE : 

 respectarea tematicii simpozionului; 

 originalitatea; 

 coerenţa și coeziunea textului; 

 corectitudinea exprimării în limba străină; 

REDACTAREA LUCRĂRILOR (pentru elevi și profesori)  

          - se va face pe format A4 (maxim 3 pagini), la un rând cu margini egale de 20 mm (text aliniat 

”justified”), Times New Roman, 12, conţinând semnele diacritice, în Word 2007; 

   - titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; 

- la două rânduri de titlu se vor scrie cu Times New Roman 12, Bold : autorul, unitatea şcolară şi 

profesorul coordonator - pentru elevi, iar pentru profesori – autorul şi unitatea şcolară; 

- la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12); 

http://www.citation-celebre.com/citations/20956
http://www.citation-celebre.com/auteur/albert-camus


 
 

- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul 

lucrării, editura, oraşul, anul; 

-  pentru profesori, lucrările vor avea maxim 2 autori care îşi vor plăti individual taxa de 20 lei. 

   - profesorii participanţi şi coordonatorii elevilor vor trimite un plic A4 autoadresat şi autotimbrat cu 

timbru de 3 lei la adresa: Colegiul Naţional “Anastasescu”, Strada Republicii nr. 9-11, Roşiorii de 

Vede, judeţul  Teleorman, cod poştal 145100, cu menţiunea “pentru SIMPOZION Limba 

franceză”, prof. Mateescu Alexandra 

(Informatii suplimentare, prof. Alexandra Mateescu, tel. 0765 272 487 sau la adresa de mail: 

mateescutalexandra@yahoo.com  

  

    Se va redacta în format electronic pe CD o revista a simpozionului cu lucrarile profesorilor, cu 

ISSN. 

   - diplomele participanţilor şi CD-urile simpozionului vor fi trimise în plicul A4 autoadresat trimis.  

Participanţii îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea adresei menţionate pe plic. 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR 

Înscrierea participanților se va face după publicarea Calendarului Naţional al Activităţilor Educative 

/CAERI, fără finanțare MEN, Secțiunea IV, poziția 627. Trimiterea lucrărilor se va face pana la data 

de 20 mai 2017 prin e-mail la adresele:   

 simpozion.francofonia1@yahoo.com  – secțiunea elevi; 

 simpozion.francofonia2@yahoo.com – secțiunea profesori; 

 

Completarea fişei de înscriere din anexă este obligatorie pentru fiecare participant în parte! 

 

Se va respecta termenul limită precizat! 

Fără taxa de participare pentru elevi! 

 

 

DIRECTOR, 

 

PROF. DR. RĂCEANU ȘERBAN 
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ANEXA 1 

Colegiul Național "Anastasescu"                 

Str. Republicii, nr. 9-11                             

Municipiul Roşiorii de Vede                        

Judeţul Teleorman                                        

Tel./Fax: 0247/460229 (Secretariat)            

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI 

SIMPOZION REGIONAL 

 “PROMOUVOIR UNE RÉGION PAR UNE FÊTE TRADITIONNELLE 

ROUMAINE OU FRANCOPHONE” 

Ediția a VIII-a, 27 mai 2017 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI:..................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

CLASA: ……………………………………………………………………………......... 

ŞCOALA:........................................................................................................................... 

LOCALITATEA:.............................................................................................................. 

JUDEŢUL: ........................................................................................................................ 

TITLUL LUCRĂRII: ................................................................................................ ...... 

… …………………………… ............ ..............................................................................   

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

PROFESOR COORDONATOR: ……………………………………………………… 

TELEFON:......................................................................................................................... 

FIX/MOBIL:...................................................................................................................... 

E-MAIL:  .......................................................................................................................... 

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ:................................................................................ 

 

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

 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 2 

Colegiul Național "Anastasescu"                 

Str. Republicii, nr. 9-11                             

Municipiul Roşiorii de Vede                        

Judeţul Teleorman                                        

Tel./Fax: 0247/460229 (Secretariat)            

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE 

SIMPOZION REGIONAL, editia a VIII-a, 27 mai 2017 

 

DIDACTICA LIMBII FRANCEZE 

TRADITION ET MODERNITÉ DANS LA DIDACTIQUE DU FLE 
 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: ................................................................................................................. 

  

SPECIALITATEA:................................................................................................................................... 

 

DOMICILIUL: ........................................................................................................................................ 

 

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

 

TELEFON FIX/MOBIL:......................................................................................................................... 

 

 E-MAIL:  ................................................................................................................................................. 

 

ŞCOALA:  ................................................................................................................................................ 

 

LOCALITATEA: ................................................................................................................................... 

 

JUDEŢUL:  .............................................................................................................................................. 

 

TITLUL LUCRĂRII: ............................................................................................................................. 

 

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

 

 

NUMĂRUL DE AUTORI PE LUCRARE: ......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 3 

 

Colegiul Național "Anastasescu"                Unitatea de învățământ......................... 

Str. Republicii, nr. 9-11                             ……….................................................... 

Municipiul Roşiorii de Vede                      Str........................................................... 

Judeţul Teleorman                                      Loc……................................................. 

Tel./Fax: 0247/460229 (Secretariat)          Jud………………………………….…. 

Nr..........din .......................                        Tel/Fax....................................................     

        Nr..............din......................................... 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 
         Încheiat astăzi,..................................., între școlile: 

         Colegiul Național “Anastasescu”, Roșiorii de Vede, Teleorman, reprezentat de 

Prof. Dr. Răceanu Șerban, în calitate de director și prof. Mateescu Alexandra.  în 

calitate de coordonatori ai Simpozionului Național de creație în limba franceză 

“TRADITION ET MODERNITÉ DANS LA DIDACTIQUE DU FLE”, pentru elevi şi cadre 

didactice 

 

și 

         Unitatea de învățământ ............................................................................................., 

reprezentată de prof........................................................................., în calitate de director 

și de prof..............................................................................................................................  

 

Școala coordonatoare se obligă:  
- să asigure spațiul necesar desfășurării concursului; 

- să trimită tuturor participanților diplome și CD-uri cu revista simpozionului; 

 

Școala participantă se obligă: 

- să mobilizeze elevii pentru a participa la simpozion; 

- să desfășoare acțiuni de promovare a proiectului; 

- să popularizeze acțiunile comune; 

- să distribuie diplomele elevilor participanți. 

 

     Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și 

este valabil în anul școlar 2016-2017. 

 

Colegiul Național “Anastasescu”               Unitatea de învățământ 

             DIRECTOR,                                      ..............................................................            

    Prof. Dr. RĂCEANU Șerban                       DIRECTOR, 

 Prof.............................................. 
 


