CONCURSUL CANGURUL LINGVIST, FRANCEZÃ  GERMANÃ
• Organizatori: Ministerul Educaþiei Naþionale, Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma ºi Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie
 Instituþii implicate: Ministerul Afacerilor Externe, Serviciile Culturale ale Ambasadei Franþei, Ambasada Elveþiei, Ambasada Canadei, Organizaþia
Internaþionalã a Francofoniei, Institutul Francez, Delegaþia Wallonie-Bruxelles.
• Antreneazã elevii în studiul limbilor francezã ºi germanã; testeazã cunoºtinþele de limbã ºi civilizaþie, intuiþia, viteza de reacþie.
• Pot participa toþi elevii din clasele III-XII (cel puþin anul II de studiu). Elevii din clasele V-XII pot participa dacã nu sunt vorbitori nativi ai
limbii la care concureazã sau nu au frecventat o ºcoalã cu predare în aceastã limbã mai mult de doi ani. Concurenþii trebuie sã opteze
pentru una dintre cele douã limbi strãine (francezã sau germanã) ºi sã rãspundã numai la întrebãrile formulate pentru varianta aleasã.
• Pentru clasele III-IV, concursul constã într-un test grilã format din 30 de întrebãri. Pentru clasele V-XII testele sunt formate din câte 40 de
întrebãri. Elevii trebuie sã rãspundã la cel mult 30 de întrebãri, dar la maximum 5 întrebãri dintre ultimele 10.
• Concursul se desfãºoarã în data de 30 octombrie, în intervalul orar 12.30  14.30. ªcolile care nu pot susþine concursul în
aceastã zi, îl pot organiza

sâmbãtã, 7 decembrie, ora 9.00. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
ÎNSCRIEREA ELEVILOR:

23.09.2013  11.10.2013 pentru ºcolile unde concursul se organizeazã în data de 30 octombrie ºi
23.09.2013  20.11.2013 pentru ºcolile unde concursul se organizeazã în data de 7 decembrie.

Perioadele de înscriere sunt:

Concursul se poate desfãºura în orice ºcoalã cu minimum 10 elevi înscriºi. Profesorul responsabil de concurs se va ocupa de prezentarea concursului
ºi înscrierea eleviilor. Acesta va transmite Fundaþiei Sigma prin telefon, fax, e-mail sau online (pe www.cangurul.ro), adresa ºcolii ºi numãrul elevilor
înscriºi pe clase. Contribuþia fiecãrui elev este de 19 lei, 7 lei rãmân la dispoziþia responsabilului ºi ºcolii, iar restul vor fi trimiºi prin mandat poºtal
sau virament bancar, cu cel puþin o sãptãmânã înainte de concurs, în contul:
Sigma, Cangurul lingvist (se precizeazã francezã  germanã),
cont nr. RO35PIRB4203700224004000 Piraeus Bank  Victoria, Bucureºti; CUI RO27669
Pe documentul de platã se vor menþiona: denumirea ºi adresa ºcolii, numele ºi telefonul responsabilului, precum ºi data de desfãºurare a concursului.
Atenþie! Nu recomandãm transmiterea înscrierilor doar prin mandat poºtal, care ar putea sã ajungã la noi cu întârziere. Vã rugãm sã ne comunicaþi
telefonic sau prin e-mail înscrierile ºi modalitatea de platã.

ZIUA CONCURSULUI

Responsabilul va distribui profesorilor supraveghetori broºurile ºi
foile de rãspuns. Elevii vor primi mai întâi foile de rãspuns pentru a
completa numele, clasa, limba, parola cu care vor avea acces pe internet
la analiza personalizatã. Concursul va dura efectiv 50 de minute din
momentul în care elevii au primit broºurile cu subiecte. Profesorii
supraveghetori vor strânge foile de rãspuns ºi le vor preda responsabilului, care le va expedia sub formã de colet poºtal, în aceeaºi zi, pe
adresa: Editura Sigma, O.P. 83, C.P. 36, Bucureºti.
Recomandãm ca, dupã concurs, elevii sã se strãduiascã sã gãseascã
singuri rãspunsurile corecte, folosind diverse surse. Rugãm doamnele ºi
domnii profesori sã nu indice elevilor rãspunsurile la întrebãri în
prima sãptãmânã dupã concurs. Rãspunsurile corecte vor fi trimise
în primul rând responsabililor de concurs ºi ulterior afiºate pe site.

INFORMAÞII ªI ÎNSCRIERI...
• Tel.fax: 021-243.40.35, 021-243.40.36, 031-402.52.25
031-402.52.24, 021-313.96.42, 021-315.39.70
• E-mail: fies@cangurul.ro; fies_cangurul@yahoo.com;
• Site web: www.cangurul.ro

Subiectele antrenante ºi premiile atractive vã vor convinge
sã participaþi la Cangurul Lingvist!

Fiecare elev va gãsi pe internet analiza lucrãrii sale.
MODEL FOAIE DE RÃSPUNS

PROBA DE BARAJ

În perioada decembrie-ianuarie se vor publica pe site rezultatele ºi apoi
se vor transmite ºcolilor împreunã cu diplome ºi premii. În funcþie de
numãrul de participanþi din clasele V-XII, comisia de validare a rezultatelor
va stabili la ce secþiuni ºi la ce clase se va organiza o probã de baraj.
Comisia va desemna participanþii la aceastã probã. Elevii pot participa la
proba de baraj indiferent la ce datã au susþinut faza de masã. Premiile
importante (excursii în strãinãtate ºi tabere în þarã) se vor acorda pe baza
rezultatelor obþinute la proba de baraj.

PREMII

• Toþi concurenþii primesc broºuri ce conþin: subiectele de concurs, jocuri
ºi diplome de participare.
• Toþi participanþii din clasele III-IV vor primi ca premiu încã o carte.
• Concurenþii din clasele V-XII cu cele mai bune rezultate din fiecare
ºcoalã vor primi premii constând în cãrþi.
• Câºtigãtorii probei de baraj sunt recompensaþi cu excursii în Europa
sau o tabãrã în România.
• ªcolile participante ºi profesorii organizatori primesc diplome.
Concursul CINE ÎNTREABÃ CÂªTIGÃ!

Trimiteþi prin e-mail sau poºtã întrebãri isteþe de limbã, logicã,
istorie, geografie, politicã, muzicã, sport etc. O comisie va selecta cele
mai interesante ºi originale propuneri. Acestea vor fi plãtite autorilor ºi
vor fi publicate în lucrãrile ºi concursurile SIGMA.

Întrebãrile 1-10
valoreazã câte 3
puncte; întrebãrile
11-30 valoreazã
câte 4 puncte ºi
întrebãrile 31-40
valoreazã câte 5
puncte.

