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CĂTRE
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL OLT
În atenţia profesorilor de limba şi literatura română şi religie din judeţul Olt

Prin prezenta, vă aducem la cunostinţă faptul că, în data de 30.03.2019, începând cu ora
10.00, se va desfăşura etapa judeţeană a Concursului național interdisciplinar de limba şi
literatura română şi religie (clasele a V-a – a XII-a) CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE
ROMÂNEASCĂ, la Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Slatina.
Etapa judeţeană a Concursului național interdisciplinar CULTURĂ ŞI
SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ se organizează în conformitate cu:
•

Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a
Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în Calendarul activităţilor
educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S NR.3035/
10.01.2012, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin OMEN nr.
4203/2018 şi OMEN nr. 3015/2019;
• Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului național
interdisciplinar ,,CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ”, Nr.
24720/16.01.2019
.
Programa Concursului respectă curriculumul extins pentru clasele a V-a – a XII-a, la
disciplinele Limba și literatura română și Religie. Tematica oncursului se circumscrie
genericului Frumuseţea sacră a lumii, competiţia desfăşurându-se pe două secțiuni (gimnaziu
și liceu), cu câte două niveluri fiecare, după cum urmează:
Secțiunea Gimnaziu:
• nivelul claselor a V-a – a VI-a: Creația, ca dar al iubirii divine
• nivelul claselor a VII-a – a VIII-a: Omul în comuniune cu semenii și divinitatea
Secțiunea Liceu:
•
•

nivelul claselor a IX-a – a X-a: Natura, ca dar și responsabilitate
nivelul claselor a XI-a – a XII-a: Existența între sacru şi profan
Calificarea elevilor la etapa națională a Concursului este condiționată de obținerea unui
punctaj minim de 85 de puncte. În situaţii de punctaje egale, pentru departajarea
concurenţilor, se are în vedere punctajul acordat pentru redactarea lucrării.

La toate etapele Concursului, candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă. Nu
se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în
absența elevului în cauză. Contestațiile se desfășoară în două etape:
a) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita vizualizarea lucrării, în prezența unui
membru al Comisiei, cu posibilitatea oferirii de explicații privind evaluarea lucrării, dar fără a i
se elibera o copie a acesteia.
b) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie pentru lucrare nu este în
concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.
Vă rugăm să transmiteţi machetele cu elevii participanţi şcolii organizatoare şi tabelul cu
profesorii evaluatori, în format electronic şi letric, asumate de către directorul unităţii de
învăţământ, la adresa de e-mail scoala.nicolaeiorga@yahoo.com, până la data de 28.03.2019,
ora 16.00, şi să vă asiguraţi că machetele au ajuns la destinatari.
Vă rugăm să întocmţi listele cu simţ de răspundere, să nu reveniţi asupra lor şi să nu
trimiteţi alţi elevi decât cei înscrişi pe tabele. La etapa judeţeană vor participa maximum 3
elevi*nr.de clase/nivel din fiecare unitate de învăţământ.
Accesul elevilor în săli se va face în intervalul 9.00- 9.45. Elevii se vor legitima cu o
copie după certificatul de naştere/carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de
identitate.
Proba scrisă va fi de 2 ore pentru toate clasele.
Profesorii care au elevi în concurs, vor participa obligatoriu la evaluarea lucrărilor, cu
excepţia celor care au elevi participanţi la toate clasele. Toţi profesorii evaluatori vor fi
prezenţi la Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Slatina, sâmbătă, 30.03.2019, la ora 13.00.

Inspector şcolar pentru limba şi literatura română,
Mihaela TORBĂ

