
Nouvelle Approche Du Français Contemporain 

Ediţia a-XI-a, 23 noiembrie 2019 

 

ORGANIZARE 

 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea, prin profesor 

Teodora Predescu, vă lansează invitaţia de a participa la a XI-a ediţie a sesiunii naţionale 

de comunicări ştiinţifice şi referate „Nouvelle approche du français contemporain”, 

desfăşurată sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi Asociaţiei Române a 

Profesorilor Francofoni, filiala Bucureşti. 

Organizatorii simpozionului: 

 

Prof. Teodora Predescu – coordonatorul simpozionului, Colegiul Naţional “Mircea cel 

Bătrân”; Râmnicu-Vâlcea 

Prof. Andra Bica – inspector general; 

Prof. Lăcramioara Împăratu –  inspector limbi straine; 

Prof. Simona Maria Baranga – inspector activitate educativă; 

Prof. dr. Cătălin Pană  – director, Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”; 

Prof. Mălina Loghin – informatician, Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”; 

Prof. Octavian Roman - informatician, Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”; 

Prof. Valeria Şandru – metodist CCD Valcea; 

Prof. Liliana Barbuşi - Liceul de Arte „Victor Giuleanu”; 

Prof. Maria Georgescu – Şcoala Gimnazială  nr. 5, Râmnicu-Vâlcea; 

Prof. Patricia Georgescu – Palatul Copiilor, Râmnicu-Vâlcea; 

Prof. Simona Nicoleta Tatu – Colegiul Cantemir Vodă, Bucureşti, secretar ARPF, filiala 

Bucureşti. 

 

      Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar şi are două secţiuni:  

1. Didactique du français, o secţiune în limba franceză pentru profesorii de franceză.  

2. Proiecte, programe, parteneriate educaţionale, secţiune în limba română pentru 

toate cadrele didactice. 

      Lucrările simpozionului se desfăşoară într-o singură zi (sâmbată, 23 noiembrie 

2019) la Colegiul Naşional  „Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea începând cu ora 10. 

 

Condiţii de participare : 

 

Cadrele didactice care doresc să participe la simpozion trebuie să redacteze o 

comunicare (maxim 3 pagini). Tematica comunicărilor este la alegerea participanţilor. 

Participarea cadrelor didactice poate fi directă (prin prezenţa la simpozion) sau 

indirectă (cu trimiterea lucrării). Prezenţa la simpozion nu este obligatorie. 

Lucrarea se trimite pe mail la adresa : teodora_predescu@yahoo.com pana la 

data de 15 noiembrie 2019.  

Lucrările pentru simpozion vor fi redactate conform instrucţiunilor: format A4, pe 

o singură parte, la 1 rând, cu margini egale (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu 

majuscule (Times New Roman 14 bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie 

mailto:teodora_predescu@yahoo.com


numele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele 

autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12), bibliografia se va 

consemna la sfârşitul lucrării. Nu includeţi în lucrare fotografii, tabele, scheme. 

Lucrările trebuie să conţina accentele şi să fie corectate de eventualele greşeli 

apărute la tehnoredactare. 

Recomandăm ca lucrarile să conţină contribuţii personale. 

Lucrările vor fi publicate în volum cu ISSN acordat de Biblioteca Naţională.  

Toţi participanţii vor primi diplomă de participare cu lucrare, diplomă de 

organizator, copie cu pagina din Buletinul Informativ al CCD în care figurează 

simpozionul, copie dupa prima pagina a documentaţiei cu aprobarile ISJ şi CCD. Toate 

cadrele didactice vor fi incluse în colectivul de redacţie al revistei simpozionului.  

Colegii din ţară participanţi la simpozion vor primi documentele şi cartea 

simpozionului prin poştă. 

Persoană de contact: prof. Teodora Predescu, telefon 0727779195. 

 

       

 

 

 

 

 


