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REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI JUDEȚEAN  

DE MATERIALE AUDIO-VIDEO 

MES LOISIRS, MES PASSIONS 

Ediția a II-a, 2023 

*Concurs județean cu participare inter-județeană, CAEJ Arad, 2023 

 

Termen de înscriere: 28 februarie 2023 

 

Acord înscriere concurs (se completează de către părinte): https://forms.gle/5exGan8R5kN8Ctn79  

Formular înscriere concurs: https://forms.gle/DW5PpxF9yLCR9S2GA  

 

Organizator:  Liceul Tehnologic „Vasile Juncu” Miniș, în parteneriat cu Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu, 

Liceul Național de Informatică Arad, Asociația Română a Profesorilor Francofoni Arad, Palatul Copiilor 

Arad 

Responsabil: prof. Vlad Roxana, nr. tel 0752092528, email roxivlad_1977@yahoo.com  

Locul desfășurării: județul Arad, Liceul Tehnologic „Vasile Juncu” Miniș 

Perioada: ianuarie - februarie 2023 

Denumirea proiectului: Concurs județean  Mes loisirs, mes passions 

Tematica concursului : Timp liber, pasiuni / Mes loisirs, mes passions 

Categorii de vârstă a participanților: elevi de gimnaziu și liceu 

Modalitatea de participare : indirectă, prin trimiterea lucrărilor către organizator 

Formatul lucrării: audio-video 

Termenul limită de înscriere: 28 februarie 2023 

Jurizarea lucrărilor și publicarea rezultatelor: termen – 06 aprilie 2023 

Condiții de înscriere:  

La nivelul fiecărei școli participante, profesorii de limba franceză vor selecta elevii participanți cu lucrare 

în cadrul concursului interjudețean.  

O lucrare participantă va avea autor unic / un elev. 

Un elev va fi coordonat de un singur profesor.  

https://forms.gle/5exGan8R5kN8Ctn79
https://forms.gle/DW5PpxF9yLCR9S2GA
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Până la data de 28 februarie 2023, părintele / tutorele elevului / elevul major va completa formularul online 

prin care își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor personale și a imaginii foto-video.  

Acord înscriere concurs: https://forms.gle/5exGan8R5kN8Ctn79    

Până la data de 28 februarie 2023, profesorul coordonator va completa formularul online de înscriere în 

concurs și va trimite lucrarea participantă/ lucrările participante către organizator. 

Formular înscriere concurs: https://forms.gle/DW5PpxF9yLCR9S2GA  

Videoclipul participant în concurs va fi încărcat pe un canal YouTube, nelistat sau public. Odată cu 

completarea formularului de înscriere, profesorul coordonator va încărca și linkul YouTube al materialului 

audio-video în formularul de înscriere. 

Confirmările pentru înscriere: confirmarea se primește automat, în urma completării formularului de 

înscriere 

Componența juriului: lucrările participante vor fi jurizate de profesori de limba franceză 

Stabilirea clasamentului / publicarea rezultatelor: termen – 6 aprilie 2023 

Criterii de evaluare: Materialul audio-video înscris în concurs va fi evaluat cu maximum 50 de puncte, 

urmărind în mod deosebit capacitatea de exprimare orală în limba franceză a elevului.  

Concursul se adresează elevilor care studiază limba franceză la școală, promovând în același timp 

exprimarea orală și valorificarea unor competențe din domeniul TIC.  

În evaluarea videoclipului, juriul va avea în vedere următoarele: 

- respectarea tematicii 

- adaptarea limbajului elevului la tematică și la nivelul său de vârstă.  

- corelarea imaginii cu mesajul transmis oral  

- creativitatea în elaborarea videoclipului;  

- originalitatea  

- coerența întregului material audio-video 

- în cazul utilizării unei coloane sonore, aceasta va fi obligatoriu o melodie francofonă și / sau în limba 

franceză.  

- lucrarea va conține minim informațiile următoare în partea de debut: nume-prenume, vârsta, clasa, școala, 

localitatea, scopul realizării documentului.  

- materialul audio-video va reflecta realitatea, viața, viziunea și experiența elevului autor 

- elevul nu va copia materiale de pe internet 

- elevul nu va citi mesajul transmis ci îl va reda oral, în mod natural 

Condiții de tehnoredactare:  

Materialul audio-video redactat de elevii claselor V-VI nu va depăși 3 minute. 

Materialul audio-video redactat de elevii claselor VII-XII va avea o durată de 3-7 minute.  
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Recomandări pentru profesorul coordonator: în coordonarea elevului, vă veți raporta la nivelul de 

competențe corespunzător anului de studiu; nu este recomandată citirea de către elev a unui text dificil, care 

nu reflectă viziunea sa asupra tematicii propuse  sau care depășește nivelul său de competențe lingvistice.  

OBSERVAȚII FINALE: 

- În urma participării la concurs, se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni, după cum urmează: clasele V-

VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII, fără a depăși 30% din numărul elevilor înscriși în concurs.  Toți elevii 

participanți care vor respecta regulamentul concursului vor primi diplomă de participare. 

Lista cu premiile, mențiunile și punctajele obținute va fi comunicată participanților.  

 

 

Coordonator concurs:  

Prof. Vlad Roxana-Gabriela, Tel. 0752 092 528 

 

 

 

Director,  

Prof. Stanciu Nicoleta Liliana 

 


