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CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE  LITERARĂ

ÎN LIMBA FRANCEZĂ

EN ATTENDANT SAINT NICOLAS

desfășurat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

Tipul proiectului: județean, înscris în CAEJ 2019
Organizator: ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
Persoană de contact: Ștefania Chioveanu
Inscrierile se vor face pe adresa 
pascubianca@yahoo.com 
 
Obiective:  

 Recunoaşterea specificului și importanței
 Valorificarea de către elevi a cunoştinţelor de limba franceză ;
 Folosirea imaginaţiei copiilor în crearea de desene 
 Stimularea spiritului de competi
 Prezentarea, într-o formă, aprecierea de care se bucură studiul limbilor moderne în rândul 

elevilor noștri.  
 Cunoaşterea obiceiurilor și tradițiilor c

 
Concursul se desfășoară pe 2 secţiuni

 

Confecţionare felicitare cu mesaj 

(elevii vor aduce materialele necesare confecţionării unei felicitări)

 

Creație literară ce se adresează elevilor claselor V

compuneri sau a unui dialog pornind de la

 

Condiții de înscriere și participare:

-pot participa la acest concurs elevii claselor 

-înscrierile se fac până la data de 2 dec

- concursul va incepe la ora 12:00,
între orele 11:30 -11.45. Timpul efectiv 

 

 

Nu se admit contestații! 
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CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE  LITERARĂ 

ÎN LIMBA FRANCEZĂ 

EN ATTENDANT SAINT NICOLAS 

șurat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU

7 DECEMBRIE  2019 
clasele V –VIII 

 
ris în CAEJ 2019-2020, sem.I, poziția 29 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” – PITEȘTI 
Ștefania Chioveanu, tel. 0742020130, Bianca Pascu, tel. 

Inscrierile se vor face pe adresa de e-mail: stefania.chioveanu@yahoo.com

și importanței sosirii lui Moș Nicolae, în data de 6 decembrie;
Valorificarea de către elevi a cunoştinţelor de limba franceză ; 
Folosirea imaginaţiei copiilor în crearea de desene și colaje, decoruri specifice
Stimularea spiritului de competiţie prin participarea la jocuri şi concursuri ; 

ă, aprecierea de care se bucură studiul limbilor moderne în rândul 

și tradițiilor celor două culturi (românească/franceză);

șoară pe 2 secţiuni:  

Confecţionare felicitare cu mesaj ȋn limba franceză, ce se adresează elevilor claselor V

(elevii vor aduce materialele necesare confecţionării unei felicitări); 

esează elevilor claselor VII-VIII, ce va consta în redactarea unei 

compuneri sau a unui dialog pornind de la un citat ales de organizatori sau cu început dat.

ții de înscriere și participare: 

pot participa la acest concurs elevii claselor V-VIII, maximum 2 elevi/cadru didactic

2 decembrie  2019; 

:00, iar elevii se vor prezenta la unitatea școlară
Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. 
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MIHAI EMINESCU” – PITEȘTI 

, tel. 0726684712 
stefania.chioveanu@yahoo.com, 

ș Nicolae, în data de 6 decembrie; 

coruri specifice; 
 

ă, aprecierea de care se bucură studiul limbilor moderne în rândul 

franceză); 

, ce se adresează elevilor claselor V-VI 

VIII, ce va consta în redactarea unei 

un citat ales de organizatori sau cu început dat.  

elevi/cadru didactic/an de studiu;   

ră organizatoare 


