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R O M Â N I A  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  TUDOR VLADIMIRESCU 

PITEŞTI 
  

  

 

INVITAȚIE 

CONCURSUL JUDEŢEAN 

„ UNIVERSUL CUVINTELOR”, ediția a II- a 

(nr. 64   în CAEJ sem I) 

Şcoala Gimnazială  ,,TUDOR VLADIMIRESCU” Piteşti organizează, sâmbătă, 14 

decembrie 2019, începând cu ora 9.00, PROIECTUL EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN „ 

Universul cuvintelor” . 

                                           ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 

SECȚIUNEA I - CONCURS DE LIMBA ROMÂNĂ  - elevi din clasele a II-a- a VIII- a 

         Programa de concurs va avea în vedere competenţele specifice şi conţinuturile din 

programele şcolare de limba română, curriculum extins, corespunzătoare fiecărui nivel de clasă 

pentru anul şcolar în curs. 

Subiectele vor fi structurate în două părți: partea I - 8 itemi din domeniul limbii române, 

cu răspunsuri la alegere, 8 itemi de completare (semiobiectivi si subiectivi) și partea a II-a - 1 

item subiectiv. Fiecare item din cei 8+8 va fi punctat cu câte 5 puncte, iar cel de la partea a II-a 

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

Timp de lucru - 120 de minute. 

Desfășurarea concursului: 

a) În urma preselecției, organizată la nivelul fiecărei școli partenere, un cadru didactic 

poate să înscrie în concurs maximum 2 elevi. Înscrierea se face la nivelul școlii partenere de 

către un cadru didactic coordonator, pe baza fişei de înscriere (ANEXA1), în perioada 25 

noiembrie – 11 decembrie 2019, la adresa de e-mail universulcuvintelor@gmail.com, cu 

mențiunea ”Înscriere concurs”.  

b) Desfășurarea fazei finale a concursului va avea loc la Școala Gimnazială „Tudor 

Vladimirescu” Pitești (clasele a II-a, a III- a și a IV-a) și la Structură Nr. 2 Pitești-fosta 

Școala Nr. 8-(clasele a V-a- a VIII- a), sâmbătă, 14.12.2019, între orele 9:00-11:00. Elevii 

vor avea acces în sala de concurs până la 8:50. 

c) Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de 

specialitate, între orele 12:00-17:00.  

d) Afişarea rezultatelor: sâmbătă, 14 decembrie 2019, după ora 18:00. 
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Premii: Se vor acorda premii avizate de I.S.J.Argeş  pentru fiecare grupă de vârstă după cum 

urmează: premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea,  menţiuni (15% din numărul 

participanţilor). 

Nu se admit contestaţii.  Nu se percepe taxă de participare. 

 

 Informații suplimentare la coordonatorii proiectului: Manea Camelia (0724592557), Sima 

Camelia (0745085048), Dulică Daniela(0753322234).
 

 

SECȚIUNEA a II-a – SIMPOZION- cadre didactice 

Secțiunea a II-a, Simpozionul  Judeţean cu tema  ,,Abordări interdisciplinare în 

lecțiile de limba română”, se adresează cadrelor didactice care predau în învățământul 

primar și gimnazial. Lucrările simpozionului se desfășoară între orele 10:00-12:00. 

        În cadrul simpozionului participanţii vor prezenta momente  semnificative din activitatea  

didactică,  precum şi din alte activităţi extraşcolare care se pot constitui în exemple de bună 

practică. Lucrarea sub formă de referat, eseu, proiecte educaţionale,  prezentări    PPT  trebuie  

să  respecte   tema  propusă şi să aibă u n  s i n g u r  a u t o r .  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. 

          Fişa  de înscriere (ANEXA  2) şi lucrarea  vor fi trimise  la  adresa de e- mail,  la 

adresa  atelierulcuvintelor@gmail.com, cu menţiunea “Simpozion cadre  didactice”, până 

miercuri, 11 decembrie 2019.
  

Nu se percepe taxă de participare.
 


