REGULAMENT
Concurs județean de limba și literatura română
Virgil Carianopol - ,, CÂNTEC DE CUVINTE ”
Ediția a III-a
31 martie 2018
Concursul Județean de Limbă și Literatură Română este organizat de
COLEGIUL NAȚIONAL ,, IONIȚĂ ASAN – CARACAL.
Concursul se află în Calendarul Concursurilor Școlare Județene, an
școlar 2017 – 2018, nr.14779/13.12.20 , poziția 4.
Concursul se organizează în şcoli, la nivel județean, pentru elevii claselor
pregătitoare,clasa I, a II-a,a III-a, a IV-a.
Perioada de înscriere:12 februarie 2018–25 martie 2018
Se va completa fișa de înscriere și se va transmite centrului de concurs
de care aparține fiecare școală participantă.
Număr elevi înscriși din fiecare clasa : 5
Locul desfăşurării - Centre de concurs:
 COLEGIUL NAȚIONAL ,,IONIȚĂ ASAN” – CARACAL, B-DUL
NICOLAE TITULESCU, NR. 39 ;
 Persoana de contact: prof.CERNAT DANIELA – 0768069867,
danacernat@gmail.com
 SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 - SLATINA,STR DRĂGĂNEŞTI, NR. 2;
 Persoana de contact :prof. GHEORGHIȚĂ MARGARETA – 0766701420,
margareta_gheorghita@yahoo.com
 LICEULTEORETIC,,TUDOR VLADIMIRESCU"-DRĂGĂNEŞTI-OLT
 STR.NICOLAE TITULESCU, NR. 139 ;
 Persoana de contact : prof.MANEA NICOLETA – 0759040266,
maneanicoleta2006@yahoo.com
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIHAIL DRUMEŞ”- BALŞ, STR. NICOLAE
BĂLCESCU ,NR.51 ;
 Persoana de contact : prof. STĂNCULEȚU JANINA – 0763677614,
stanculetu_janina@yahoo.com
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, VIRGIL MAZILESCU” – CORABIA, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 77 ;
Persoana de contact : prof. PUFULETE JENICA LAVINIA –
0733983170, jenica_lavinia@yahoo.com

Concursul se va desfăşura pe 31 martie 2018, ora 10.00, în toate școlile
organizatoare din județul Olt.
Cadrele didactice vor propune pentru fiecare nivel de clasă subiecte,
însoţite de bareme de corectare şi notare. Variantele vor respecta programa
MEN de limba şi literatura română pentru fiecare nivel de studiu, vor conţine
obligatoriu cerinţe specifice fiecărui domeniu al disciplinei (limbă, literatură,
comunicare), precum şi barem de corectare.
În alcătuirea tuturor probelor se vor avea în vedere următoarele :
- structura subiectelor şi modul de concepere vor fi realizate astfel încât să
permită desfăşurarea concursului în timpul de evaluare stabilit prin prezentul
regulament;
- itemi care să permită valorificarea creativă a cunoştinţelor dobândite de
elevi şi realizarea de corelaţii interdisciplinare, precum şi a capacităţilor de
analiză, de sinteză, de evaluare, de soluţionare şi de utilizare a cunoştinţelor
dobândite;
- cerinţele vor pune în valoare spiritul de creativitate al participanţilor şi vor
asigura un caracter competiţional.
Durata probei scrise va fi de 60 minute.
Fiecare centru de concurs, va organiza concursul în data de 31 martie 2018,
subiectele fiind transmise cu 24 de ore înainte de către profesorii coordonatori
de la Colegiul Național ,, Ioniță Asan”, Caracal (prin email pe adresa
profesorilor organizatori, iar aceștia le vor multiplica pentru copii).
Evaluarea lucrărilor
În fiecare centru de concurs, se va constitui câte o comisie de evaluare,
formată din metodiști, profesori cu gradul I sau gradul II.
Punctajele vor fi trecute pe borderouri şi trimise către profesorii coordonatori de
la Colegiul Național ,, Ioniță Asan”.
Rezultatele vor fi încărcate pe site-ul I.S.J. OLT, până pe data de 16 aprilie
2018.
Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 85-100 se vor acorda diplome.
Diplome profesori
Se vor acorda diplome de evaluator, de organizator, în funcție de
responsabilitatea pe care o au la acest concurs.

