CANGURUL LINGVIST – FRANCEZĂ
10 mai 2019

Concursul este aprobat prin OMEN nr. 3016/09.01.2019,
Anexa 5 - Calendarul Concursurilor Naționale Școlare - 2019, fără finanțare M.E.N., poziția 138.

● Organizator: I nstitutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE)
● Partener: I nspectoratul Școlar Județean Dolj
● Instituții implicate: Ambasada Franței, Ambasada Elveției, Ambasada Canadei, Delegația
Wallonie-Bruxelles, Organizația Internațională a Francofoniei – BRECO
● Pot participa toți elevii din clasele III-XII care nu sunt vorbitori nativi ai limbii franceze sau
nu au frecventat o școală cu predare în această limbă mai mult de doi ani.

REGULAMENT
Cangurul testează cunoștințele de limbă și civilizație, intuiția, logica, viteza de reacție.
Sunt propuse elevilor 5 niveluri de competenţe. Fiecare elev, indiferent de clasă, poate să aleagă
nivelul la care consideră că va obţine cel mai bun punctaj.
1. Testul-Poveste (Histoire) – Le niveau de langue: Débutant, conform Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL), se adresează în special elevilor din clasele
III-IV. Testul conţine 30 de itemi. Elevii din clasele III-IV vor primi calificative: EXCELENT
(26-30 de puncte), FOARTE BINE (21-25 de puncte) şi BINE (16-20 puncte). Elevii care aleg
acest nivel nu vor participa la proba de baraj a concursului Cangurul Lingvist – Franceză.
Testele dʼArtagnan, Porthos, Aramis şi Athos sunt compuse din câte 50 de itemi, dintre
care se punctează cel mult 40 de itemi, primii la care s-a răspuns corect sau greşit.
2. Nivelul dʼArtagnan (A1) se adresează în special claselor V-VI. Cei care aleg nivelul dʼArtagnan
au 10 puncte din oficiu.
3. Nivelul Porthos (A2) se adresează în special elevilor din clasele VII-VIII. Cei care aleg nivelul
Porthos primesc 20 de puncte din oficiu.
4. Nivelul Aramis (B1) se adresează în special elevilor din clasele IX-X. Cei care aleg acest
nivel au 30 de puncte din oficiu.
5. Nivelul Athos (B2) se adresează în special elevilor din clasele XI-XII. Cei care aleg acest
nivel au 40 de puncte din oficiu.
Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Se pierd 0,25 puncte pentru fiecare răspuns
incorect. Bifând Sigur se obţin 1,25 puncte pentru un răspuns corect, dar se pierd 0,70 puncte
pentru un răspuns greşit.
Timpul efectiv de rezolvare a testului este de 60 de minute din momentul primirii subiectelor.
Înainte de primirea subiectelor, elevii trebuie să completeze foile de răspuns cu: numele, clasa,
nivelul, parola şi școala de proveniență.
Atenţie! Cu ajutorul parolei, elevul are acces la rezultatul şi analiza lucrării sale.
Completarea corectă a foii de concurs face parte din joc. Elevul trebuie să scrie numai cu negru
sau albastru închis. Calculatorul poate să nu recunoască cruciulițe, liniuțe, puncte mai mici etc.
Foile de răspuns nu trebuie să prezinte pete sau ștersături.

INFORMAŢII ŞI ÎNSCRIERI
• Tel./fax: 021-243.40.35, 021-243.40.36, 0756.712.802, 0756.712.798, 021-313.96.42, 021-315.39.70
• E-mail: inscrieri@cangurul.ro; site web: www.cangurul.ro

Etapele desfăşurării concursului
Cangurul Lingvist – Franceză
Înscrierea elevilor: 25 martie - 19 aprilie 2019
Responsabilul de concurs (un părinte sau un profesor) se va ocupa de înscrierea elevilor, de prezentarea
şi de organizarea concursului. Acesta va ține legătura cu IDEE și va transmite telefonic, prin e-mail sau
online numărul de elevi înscrişi pe clase. Concursul se poate desfăşura într-un centru (şcoală) pentru
minimum 10 elevi înscrişi.

Concursul se va desfășura în data de 10 mai 2019.

Responsabilul va expedia prin colet poştal foile de răspuns completate de elevi, în termen de două zile
lucrătoare de la data concursului, la adresa:

Asociația IDEE, O.P. 83, C.P. 101, Bucureşti.

Supravegherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru individual. Participarea onestă este cel mai
important câștig! Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza imparțială a foilor de
răspuns și stabilirea clasamentelor. Grila cu răspunsurile corecte va fi afișată pe site-ul www.cangurul.ro
la o săptămână de la data desfășurării concursului. Contestațiile pe grila de răspunsuri se pot face în cursul
săptămânii următoare afişării grilei. Punctajele concurenților vor fi trimise responsabililor de concurs.
Fiecare elev, folosind parola scrisă pe foaia de răspuns, va găsi pe site-ul concursului: foaia de răspuns,
calculul punctajului, precum și analiza răspunsurilor sale.
Clasamentele de promovare la proba de baraj se fac pe clase, la nivel național, indiferent de
nivelul ales (d’Artagnan, Porthos, Aramis, Athos). O comisie de validare a rezultatelor va analiza
clasamentele, matricele de răspuns ale elevilor, oglinda clasei şi va desemna elevii calificați la proba de
baraj1. Numărul de participanţi la proba de baraj dintr-un centru de concurs este limitat la 2 pe clasă,
cu excepţia centrelor supravegheate direct de către reprezentanţii IDEE. Elevii pot concura, la baraj,
pe nivelul ales la faza de masă sau, la cerere, pe un nivel superior. Cererea trebuie depusă (prin fax sau
e-mail) cu cel puţin o săptămână înaintea desfăşurării probei.
Comisia poate aduce modificări punctuale şi bine justificate acestui regulament.

PREMII
• Toți elevii vor primi: diplomă de participare și, pe internet, analiza testului lor.
• Câștigătorii probei de baraj a concursului Cangurul Lingvist – Franceză vor primi ca premiu locuri în
Tabăra Cangurul sau alte produse oferite de sponsori.
• Profesorii organizatori vor primi: acces la analiza oferită fiecărui elev, statistici ale rezultatelor obținute
pe plan județean și național, diplome și adeverințe de participare.
PACHETUL EDU+
NOU! • fişe cu tehnici de abordare a unor metode de predare-învățare-evaluare inovative, promovate în cadrul
unui proiect cu finanţare externă – adeverinţe; • publicarea unor articole, gratuit, în revistă cu număr ISSN;
• participarea gratuită la conferinţa Tradiţie şi creativitate în şcoală; • atelier cu activități extrașcolare –
prevenirea și combaterea abandonului şcolar – adeverință; • certificat de voluntariat – activităţi
extraşcolare.

CONCURSUL ÎNTREABĂ ŞI CÂŞTIGĂ!
Trimiteți prin e-mail sau prin poștă întrebări istețe în limba franceză. Acestea pot fi de gramatică,
vocabular, cultură și civilizație, cultură generală (muzică, film, sport, logică etc.). Menționați numele,
clasa, școala, localitatea și datele de contact. O comisie va selecta cele mai interesante și originale
propuneri care vor fi publicate și premiate.
Dacă participarea la faza de masă nu este numeroasă, selecția elevilor câștigători se poate face fără un test suplimentar
(probă de baraj).
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