
REGULAMENTUL CONCURSULUI “UNIVERSUL CAMPIONILOR” 

 

Prezentare generală 

 

  Concursul „UNIVERSUL CAMPIONILOR” se adresează elevilor claselor II-IV și 

este un structurat pe două discipline: Limba română și Matematică. Se desfășoară la Școala  

Tudor Vladimirescu, sâmbătă,  24 martie 2018, între orele 09:00-11:00, fără să se percepă 

taxă de participare. 

          Concursul este destinat elevilor cu aptitudini şi înclinaţii deosebite pentru matematică și 

limba română, selectaţi în prealabil la nivel  de şcoală.   

  Pot participa la acest concurs elevii claselor a II a, a III-a şi a IV-a din unităţile şcolare 

din judeţ, câte doi elevi pentru fiecare cadru didactic,  în limita a 300 de  locuri. Cadrele 

didactice din școala organizatoare vor putea înscrie în concurs maxim 4 elevi.  

Conținutul itemilor  pentru fiecare disciplină în parte corespunde programei școlare în 

vigoare, curriculum-ul extins, pentru fiecare clasă.  Structura subiectelor şi modul de 

concepere sunt realizate astfel încât să permită desfăşurarea concursului în timpul de evaluare 

stabilit prin prezentul Regulament cu respectarea următoarelor cerinţe: 

- gradul de dificultate este progresiv, conform standardelor curriculare de performanţă 

stabilite de MEN pentru fiecare disciplină şi etapă în parte; 

- subiectele sunt concepute astfel încât să realizeze evaluarea privind logica, intuiţia, 

abilităţile şi competenţele participanţilor având la bază materia şcolară parcursă; 

-itemii formulaţi vor respecta programa MEN, curriculum extins, şi vor asigura un 

caracter competiţional. 

Elaborarea itemilor, în 3 variante, va fi făcută de o comisie alcătuită din profesori de 

specialitate, cu cel mult trei zile înainte de data concursului. Cadrele didactice care fac parte 

din comisia de elaborare a subiectelor și care au elevi înscriși la concurs, vor elabora 

subictele la altă clasă decât cea la care predau. De asemenea, nu vor face parte din comisia 

de corectare. 

Lucrarile vor fi secretizate înainte de a fi predate de elevi, la expirarea timpului de 

concurs sau în momentul în care au terminat, elevii semnând de predare.Rezultatele obținute 

de elevi în cadrul concursului vor fi afișate la avizierul și pe siteul școlii până, cel târziu, la 

ora 18:00. 

Diplomele elevilor premiaţi vor fi trimise pe adresa şcolilor participante până la 

01.06.2018 

Nu se admit contestaţii. 

 



 

Regulamentul pentru cadre didactice 

Fiecare şcoală va desemna câte un cadru didactic coordonator care va face înscrierea 

în proiect a şcolii, în perioada 1-22 martie 2018, prin completarea fişei de înscriere și 

trimiterea ei la adresa de e-mail universulcampionilor@yahoo.ro.  Odată cu înscrierea, se va 

încheia  Acordul de parteneriat între cele două unităţi şcolare, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare partener.  

Regulamentul pentru elevi 

- Intrarea în sălile de concurs se va face  până cel târziu la ora 8:45; 

- La concurs, participanţii se vor prezenta doar cu stilou sau pix cu culoare albastră; 

- Concurenţii trebuie să îşi scrie cu majuscule, în colţul rezervat, numele întreg, şcoala 

de provenienţă şi numele invatatorului; 

- Participanţii nu pot părăsi sala de concurs în prima oră; 

- Concurenţii nu au voie să folosească telefoane mobile, calculatoare sau aparate 

electronice în timpul concursului; 

- Discuţiile cu supraveghetorii şi cu ceilalţi participanţi sunt interzise; 

- Participanţii care au încercat să copieze vor fi descalificaţi şi eliminaţi din concurs; 

- La începutul concursului, participanţii vor verifica dacă fişa cu subiecte este 

completă şi nu conţine erori (de tipărire, de publicare). În acest caz, supraveghetorul va fi 

anunţat şi participantul va primi o nouă fişă şi o va anula pe cea greşită; 

- Răspunsurile vor fi completate  pe foaia de concurs, conform cerinței fiecărui item. 

Pentru prima parte, cu răspunsuri multiple, fiecărui item îi corespunde un singur răspuns 

corect; 

- La predarea lucrării, fiecare candidat va semna pe borderoul aflat la supraveghetor. 

 

Elaborarea itemilor și  baremul de corectare 

Probele de concurs constau în teste pentru fiecare nivel de clasă. Testele vizează 

evaluarea competențelor de înțelegere a limbii române, respectiv a competențelor de 

matematică. Durata alocată completării testelor este de 2 ore pentru fiecare clasă.  

Materia de concurs este cea prevăzută de progama şcolară pentru fiecare clasă în parte, 

până la momentul desfășurării concursului.  

Itemii cu răspuns la alegere au un singur răspuns corect. În cazul în care vor fi date 

două sau mai multe variante de răspuns la aceeaşi cerinţă, răspunsul la respectiva cerinţă va fi 
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considerat nul. Întrebările – grilă tipărite sau formulate greşit primesc punctajul maxim. În 

cazul în care s-a constatat, după susţinerea concursului, că un item are mai multe variante de 

răspuns, se va lua în considerare oricare dintre variantele alese de elev.  

Subiectele vor fi structurate în două părți: partea I- 9 itemi din domeniul limbii 

române, 6 itemi cu răspunsuri la alegere și 3 itemi de completare(semiobiectivi si subiectivi), 

și partea a II a- 9 itemi din domeniul matematicii, 6 itemi cu răspunsuri la alegere și 3 itemi 

completare(semiobiectivi și subiectivi). Fiecare item din cei 9+9 va fi puncatat cu câte 5 

puncte, rezultând un total de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. 

Evaluarea lucărilor  se va face de către o comisie desemnată prin decizie a I.S.J. 

Argeş, în intervalul 12:00-16:00, conform baremului de corectare. Punctajul poate fi cu 

zecimale, dat fiind faptul că lucrările sunt corectate de către doi profesori evaluatori, nota 

finală fiind stabilită prin media aritmetică a celor două punctaje.  

Sistemul de premiere 

Premiile acordate vor consta în diplome și vor fi următoarele: 

- Premiul I 

- Premiul al II-lea 

- Premiul al III-lea 

- Menţiune 

   Acordarea acestora se va face în funcție de puncatajele obținute, în ordinea 

descrescătoare a acestora, în limita a 15% dintre participanți, pentru fiecare nivel de clasa. 

În cazul punctajelor egale, se vor acorda premii egale. 

 

b) REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA LUCRĂRILE 

SIMPOZIONULUI JUDEŢEAN CU TEMA: TRATAREA DIFERENȚIATĂ ĂN 

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Lucrările simpozionului se vor derula sâmbătă, 24 martie 2018, între orele 10:00- 

13:00, în incinta Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Piteşti. Se adresează tuturor cadrelor 

didactice care predau în învăţământul preuniversitar argeşean. 

Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor în format electronic se va realiza în 

perioada 1- 22 martie 2018 la adresa de e-mail universulcampionilor@yahoo.ro. Lucrările vor 

putea fi elaborate în format Word, Power Point sau Avi film. În fiecare lucrare, se vor preciza: 

titlul, numele şi prenumele cadrului didactic, specialitatea şi şcoala în care funcţionează. 

Indiferent de formatul lor, lucrările vor fi denumite cu numele fiecarui cadru didactic şi şcoala 

de unde provine. Conţinutul acestora va face referire la tema simpozionului enunţată mai sus.  
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Lucrările în formatul Word vor respecta următoarele condiţii: font Times New Roman, 

mărimea 12, spaţiere la 1 rând şi jumătate şi nu vor depăşi 5 pagini. Celelalte tipuri de lucrări 

se vor încadra în intervalul de 10 minute. 

             Activitatea simpozionului constă într-o sesiune de comunicări ştiinţifice pentru 

cadrele didactice. Prezentarea lucrărilor se va face sub diferite forme, fie în mod clasic, prin 

expunere, fie cu ajutorul tehnologiei moderne, sub formă de prezentări PPT sau filme. Cadrele 

didactice prezente vor avea posibilitatea să-şi exprime opinia faţă de prezentările colegilor, să 

le completeze cu exemple din experienţa personală, dacă este cazul.  

Recomandăm ca materialul întocmit să cuprindă aspecte practice, proiecte de activitate 

/secvenţe de activităţi sau descrierea acestora, proiecte educaţionale, activităţi 

extracurriculare, lucrări practic–aplicative desfăşurate cu preşcolari /elevi, pe tema tratării 

diferențiate. Aspectele pur teoretice se vor rezuma doar la maximum 10 rânduri introductive, 

respectiv de încheiere. 

             Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare la simpozion.  

             Nu se percepe taxă de participare. 

  

Programul de desfăşurare a activităţilor simpozionului: 

9:30- 10.00 - Primirea invitaţilor 

10:00-11:30 - Prezentarea lucrărilor în plen 

11:30- 12:00 – Pauză de cafea 

12:00- 12:30 - Concluzii şi evaluare 

12:30- 13:00 – Încheierea lucrărilor simpozionului 

 


