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CĂTRE
UNITĂȚILE ȘCOLARE CU ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
În atenția cadrelor didactice
Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași și Asociația ELPAR Iași organizează Concursul „Valenţe
europene în educaţie”, ediţia a V-a, adresat elevilor de liceu.
Concursul este cuprins în Oferta Inspectoratului Școlar Județean Iași a activităților educative pentru

anul 2022 la secțiunea D – proiecte județene, poziția 72 și se desfășoară pe două secțiuni:
Secțiunea I: Abilități oratorice și discursive - discursuri pregătite anterior pe tema „Be a voice, not an echo!”
- Înscriere: online, în perioada 1-14 aprilie 2022, la adresa de e-mail tania_codreanu1@yahoo.com –
prof. Filofteia Codreanu, prin transmiterea următoarelor date: titlul discursului, numele și prenumele elevului
participant, clasa, școala, localitatea, județul, adresa de e-mail a elevului, numele și prenumele profesorului
îndrumător, adresa de e-mail a profesorului (Anexa 1 la regulamentul concursului)
- Participanți: elevi de liceu, clasele IX-XII
- Forma de desfășurare a concursului: online
- Data desfășurării: 16 mai 2022
- Alte informații (intervalul orar pentru desfășurarea concursului, comunicarea rezultatelor etc.) vor
fi disponibile pe site-ul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” la momentul oportun.
Secțiunea a II-a: Traducere - traducerea textelor anexate (pentru clasele IX-X, respectiv XI-XII) din limba
română în limbile engleză/ franceză/ italiană/ spaniolă
Trimiterea lucrărilor: online (format word), în perioada 1-14 aprilie 2022, după cum urmează:
- traducerile în limba engleză vor fi trimise la adresa de e-mail lilianascarlatescu@yahoo.com - prof.
Liliana Scărlătescu;
- traducerile în limba franceză/ italiană/ spaniolă vor fi trimise la adresa de e-mail
chiruraluca18@yahoo.com - prof. Raluca Chiru.
La sfârșitul lucrării se vor specifica următoarele date: numele și prenumele elevului, clasa, școala,
localitatea, județul, e-mail elev, numele și prenumele profesorului îndrumător, e-mail profesor (Anexa 2 la regulamentul
concursului).
Fiecare elev poate participa cu traduceri într-una sau în mai multe limbi străine.
Rezultatele vor fi comunicate profesorilor coordonatori, prin e-mail, în data de 6 mai 2022, iar diplomele vor fi
trimise în format electronic.
Informații suplimentare se regăsesc în regulamentul de organizare și desfășurare anexat.
Director,

Coordonatori proiect,

Prof. Constantin Chirilă
Prof. Filofteia Codreanu (secțiunea I)
Prof. Liliana Scărlătescu (secțiunea a II-a)
Prof. Raluca Chiru (secțiunea a II-a)

