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CĂTRE
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL OLT
În atenţia profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Olt
Prin prezenta, vă aducem la cunostinţă faptul că, în data de 29.02.2020, începând cu ora 10.00, se
va desfăşura etapa judeţeană a Olimpiadei ,,Universul cunoaşterii prin lecură”- competiție
transdisciplinară pentru elevii din mediul rural (şcoli gimnaziale), la Şcoala Gimnazială ,,Nicolae
Titulescu” Caracal.
Etapa judeţeană a Olimpiadei ,,Universul cunoaşterii prin lecură” 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 Olimpiadei ,,Universul cunoaşterii
prin lectură”, Nr. 24.792/16.01.2019.
Competiția sprijină dezvoltarea la elevi a celor trei competențe care vizează dezvoltarea
universului cognitiv al elevului din perspectiva competențelor transversale dezvoltate la disciplina limba
și literatura română: competențe de alfabetizare, competențe lingvistice și competențe de sensibilizare și
expresie culturală. Totodată, competiţia îşi propune să valorifice, în spiritul egalităţii de şanse,
competenţa pedagogică şi ştiinţifică a profesorilor din mediul rural de limba şi literatura română şi de alte
discipline, oferindu-le şansa de afirmare profesională, prin valorificarea componentei de excelenţă în
predare-învăţare-evaluare.
Programa olimpiadei respectă curriculumul extins pentru clasele gimnaziale. Sunt recomandate
exerciții de logică a comunicării, de perspicacitate, rezolvarea de probleme cotidiene, studii de caz, care
să implice valorificarea elementelor de cultură generală, prin coroborarea informaţiilor pe care elevii le
deţin prin parcurgerea programelor şcolare la toate disciplinele de studiu, dar și din lecturile particulare.
La etapa judeţeană vor participa maximum 3 elevi*nr.de clase/ nivel.
Vă rugăm să transmiteţi machetele cu elevii şi tabelul cu profesorii evaluatori, în format electronic
şi letric, asumate de către directorul unităţii de învăţământ, la adresa de e-mail
scgen7_caracal@yahoo.com, până la data de 27.02.2020, şi să vă asiguraţi că machetele au ajuns la
destinatari.
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 Titulescu” Caracal, sâmbătă, 29.02.2020, la ora 13.00.
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