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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

SCOPUL acestui proiect este stimularea interesului pentru desfăşurarea unor activităţi de tip ştiinţific, 

valorificarea şi aprofundarea cunoştinţelor de gramatică, precum şi implicarea elevilor şi a cadrelor 

didactice în activităţi extracurriculare. Iniţiativa derulării acestui proiect a fost determinată de 

conştientizarea necesităţii de a consolida relaţia elevilor cu limbile străine, în contextul unei Europe în 

care se accentuează tot mai mult nevoia de comunicare şi colaborare. Abordarea interdisciplinară 

favorizează atingerea la un nivel mai înalt a obiectivelor stabilite în demersul didactic şi dezvoltă gândirea 

critică a elevilor, creativitatea şi inventivitatea.  

 

GRUPUL ŢINTĂ: elevi iubitori de competiţie, din clasele gimnaziale (V-VIII), care vor să îşi testeze 

cunoştinţele de gramatică a limbii române și engleze, germane sau franceze.  

 

OBIECTIVE: 

 Evaluarea  cunoştinţelor ştiinţifice de gramatică ale elevilor într-o manieră interdisciplinară; 

 Stimularea spiritului competitiv al elevilor; 

 Încurajarea profesorilor de a-și împărtăși metode de bună practică în evaluarea elevilor; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi  cooperare între profesorii care predau limba română şi 

alte limbi străine din școlile partenere  

 

 Fiecare unitate școlară care va dori să se implice în proiect va semna un acord de parteneriat cu 

școala organizatoare a proiectului. Acordul de parteneriat semnat, ștampilat și înregistrat de către 

unitatea de învățământ parteneră, va fi trimis scanat prin mail, la adresa 

savorbimgramatica@yahoo.com, până pe 31 martie, 2016. 

 În conformitate cu acordul semnat, în cadrul fiecărei școli se va constitui o echipă de organizare a 

concursului formată din cadre didactice ce vor avea rol de asistenți si corectori. Coordonatorul 

acestei echipe (care va fi persoana de contact care va apărea pe acordul de parteneriat încheiat 

între școli) va fi responsabil cu:    

 trimiterea prin e-mail, la adresa savorbimgramatica@yahoo.com, a unei copii scanate a 

acordului de parteneriat (anexa 1), a fișelor de înscriere ale elevilor (anexa 2) si a cadrelor 

didactice participante (anexa 3). Pentru detalii suplimentare puteti contacta direct 

coordonatorii de proiect prof. Angheluță Cristina (tel. 0757064546) și prof. Gherfi Simona 

(tel. 0749550827). Termen limită pentru înscriere: 31 martie, 2016.  NU SE PERCEPE 

TAXĂ DE PARTICIPARE. 

 Organizarea unei etape de preselecţie a elevilor participanţi la competiţie. Fiecare şcoală va 

participa la etapa finală a concursului cu un număr de 10 elevi pe nivel pentru fiecare două 

dintre disciplinele alese, înscrişi prin trimiterea formularului de înscriere anexat, până la data 

de 31 martie, 2016.  

 descărcarea subiectelor de pe emailul/ site-ul concursului și multiplicarea acestora în ziua 

concursului;  

  asigurarea supravegherii corecte a elevilor și desfășurarea în condiții optime a concursului; 

 evaluarea lucrărilor; 

 transmiterea rezultatelor în timp util prin e-mail, la adresa savorbimgramatica@yahoo.com, 

până pe data de 22 aprilie 2016.  
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 Înainte de data concursului, organizatorii vor face cunoscută structura subiectelor ce vor 

apărea în concurs și invită cadrele didactice din școlile participante să propună subiecte 

elaborate în conformitate cu structura dată. Aceste subiecte vor fi publicate în revista 

omonimă a proiectului, cu ISSN, ce va deveni o culegere de teste utilă pentru pregătirea în 

vederea participării la ediția viitoare a concursului. Toți profesorii care vor propune 

variante de subiecte, vor primi adeverințe de membri în Comisia de elaborare a subiectelor 

și dovada publicării unui articol într-o revistă cu ISSN. 

 

 Subiectele vor fi tip grilă şi vor fi alcătuite din câte 20 de întrebări pentru fiecare disciplină din 

concurs. Ele vor fi formulate în conformitate cu programa școlară parcursă până la data 

concursului si vor avea un nivel mediu de dificultate. Subiectele vor avea următoarea structură, 

pentru toate nivelele, cu grade de dificultate diferite, în funcţie de cerinţele programei şcolare în 

vigoare. 

 Limba română - 20 de exerciţii grilă cu un singur răspuns corect (primele 10 sunt notate cu 2 p 

fiecare, iar ultimele 10, cu 2,5p fiecare răspuns corect).  

 Limba engleză/ franceză / germană – 10 exerciţii vor fi de tipul propoziţii cu variante multiple 

de răspuns notate cu 2p pentru fiecare răspuns corect, iar celelalte 10 exerciţii vor fi de alcătuire 

de întrebări/răspunsuri, notate fiecare cu 2,5p. 

 Punctajul maxim pentru fiecare disciplină de concurs este de 45 de puncte. Elevii au posibilitatea 

de a alege ca discipline de concurs limba română și una dintre limbile engleză, franceză sau 

germană. Se vor acorda 10 puncte din oficiu.  

 Durata concursului este de o oră și se va desfăsura în sălile de clasă din fiecare școală 

organizatoare - parteneră, pe data de 8 aprilie, 2016. NU SE VA PERCEPE TAXA DE 

PARTICIPARE. 

 

DETALII DESPRE DESFĂȘURAREA PROBEI DE CONCURS  

 Ora de începere a concursului prin distribuirea subiectelor către elevi este 10. Activitatea de 

concurs se va desfăşura în fiecare școală parteneră după următorul program: 

 Elevii vor fi prezenţi în sălile de clasă la ora 09.30. 

 Elevii vor fi grupați în sălile de clasa câte unul în bancă începând cu ora 9:45. La ora 10 elevilor li 

se vor distribui foile cu subiectele de concurs, câte una pentru fiecare disciplină. Rezolvarea 

subiectelor se va face direct pe foaia de concurs. Nu este nevoie de ciornă. 

 Supravegherea va fi asigurată de către cadrele didactice de la clasele participante, iar obiectivitatea 

desfășurării concursului și respectarea regulamentului va fi supravegheată de către un părinte, 

membru al Asociatiei de părinti pe școală. Organizatorii îsi rezervă dreptul de a contesta 

rezultatele care trezesc suspiciuni.  

 

BAREMUL DE CORECTARE SI MODALITATEA DE EVALUARE  

 Baremul, realizat de către echipa de constituire a subiectelor, va fi afișat pe site si transmis scolilor 

dupa încheierea probei de concurs.  

 Evaluarea se va realiza în conformitate cu baremul de către echipa de profesori evaluator 

constituită în fiecare școală. 

 Punctajul final al lucrării se calculează prin adunarea punctajelor obținute la fiecare probă, la care 

se adaugă 10 puncte din oficiu. Nu se vor acorda punctaje intermediare. Premierea participanților 
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se va face astfel: Premiul I – 100-95 puncte, Premiul II – 90-94,99 puncte, Premiul III – 85-89,99 

puncte, Mentiune – 80-84,99 puncte.  

 În cazul sesizării unui număr nejustificat de punctaje mari, organizatorii concursului își rezervă 

dreptul de a reevalua lucrările și restabili ierarhia participanților (în cazul depunctării).   

 După transmiterea tuturor punctajelor obținute de către elevii participanți din fiecare școală, se va 

realiza o centralizare a tuturor rezultatelor obținute de către toți participanții la concurs și o 

ierarhizare finală a lor, care se va afisa pe site-ul concursului si va fi ulterior transmisă prin e-mail 

la școlile participante, cel târziu până pe 15 mai, 2016. Tot pe email se vor transmite și diplomele 

pentru elevii premianți și adeverințele pentru profesorii asistenți și evaluatori.  

 Rezultatele concursului vor fi publicate și în revista ”Să vorbim…Gramatică!/Let`s 

speak…Grammar!” cu nr. 4, anul 4 a  proiectului.  

 

MEDIATIZAREA EVENIMENTULUI: 

 Articole în presa locală,  

 Website-ul școlii inițiatoare www.callatis.ro 

 Website-ul www.didactic.ro 

 Revista omonimă a proiectului. 

 

 

Elaborat de, 

prof. Gherfi  Simona 

Coordonatori:  

Prof. Angheluță Cristina  

Prof. Gherfi Simona 

 

 

Aprobat de,       Aprobat de, 

 

Prof. Zoia Gabriela Bucovală    Prof. Pătrînoiu Luminiţa 

 

Inspector Școlar General       Director al  

Liceului Teoretic Callatis Mangalia 

http://www.didactic.ro/

