- REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE LIMBA ENGLEZĂENGLISH FOR TEENS

Etapa locală: seorganizează de fiecare unitate școlară în parte;
Etapa județeană: se organizează de unitatea de învățământ parteneră din fiecare județ.
Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova
Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, Slatina
Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja”, Drobeta Turnu Severin
Etapa interjudețeană: Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova

CONDIŢII DE PARTICIPARE
1. Concursul este deschis tuturor unităţilor de învăţământ din judeţulele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și
Vâlcea;
2. Concursul este structurat pe cinci secţiuni:
1. clasele III –IV; (YLE)

2. clasele V-VI (nivel KET);
3. clasele VII-VIII (nivel PET);
4. clasele IX-X (nivel FCE);
5. clasele XI-XII (nivel CAE).
3. Fiecare profesor poate înscrie la etapa locală maxim 3 elevi în concurs;
4. Concursul este unul cu participare directă.
5. Nu se percepe taxă de participare.
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DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Etapa

Descrierea activităţii

Data

I. Promovarea concursului

01.12.2019-

Popularizarea

concursului

în rândul şcolilor

10.02.2020

învăţământ

din

Mehedinți,

Vâlcea;

judeţul

în

unităţile

Dolj,

Olt,

încurajarea

de

Gorj,

participării

elevilor la concurs
Organizarea concursului de către fiecare unitate

10-16.02.2020

școlară;
II. Etapa locală

Transmiterea listelor cu elevii calificați pentru

16-20.02.2020

etapa județeană către unitatea de învățământ
parteneră din fiecare județ
Se desfășoară în unitățile școlare partenere din

29.02.2020

fiecare județ, cu subiect unic;
III.Etapajudeţeană

Transmiterea listelor cu elevii calificați pentru

02-06.03.2020

etapa interjudețeană către Colegiul Național
„Elena Cuza”
Concursul se va desfășura la Colegiul Național
IV.Etapa interjudețeană

„Elena Cuza” din Craiova. Elevii se vor

09.05.2020

prezenta la ora 9.30. Probele vor începe la ora
10.00.

IV. Diseminarea rezultatelor

V. Festivitatea de premiere

31. 05.2020

La finalul concursului, rezultatele vor fi
publicate atât pe site-ul APLEO cât şi pe cel al
C.N. „Elena Cuza”, Craiova

23.05.2020

Elevii care au obținut premii și mențiuni se vor
prezenta la Colegiul Național „Elena Cuza” din
Craiova, însoțiți de profesorii îndrumători și
părinți, la Sala de festivități, la ora 12.30.

Subiectele vor conține itemi de evaluare obiectivi de două tipuri: Use of English și Reading
comprehension.
Proba Use of English - itemi de alegere multiplă și Reading comprehension va dura o oră (cls a III-a și
a IV-a) o oră și 30 min (cls V-VIII) si 2 ore (cls IX-X).
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CRITERII DE CALIFICARE:
Etapa locală va fi organizată la nivelul fiecărei unități de învățământ.
La etapa județeană se vor calificadoar elevii care au participat la etapa locală și care au obținut peste
90 puncte.
La etapa interjudețeană se vor califica elevii care au participat la etapa județeană și au obținut
PREMIUL I.
Etapa interjudețeană va fi organizată la Colegiul Național „Elena Cuza” din Craiova.
Subiectele sunt unice, furnizate de către APLEO în parteneriat cu EECentre. Elevii calificați la etapa
interjudețeană se vor prezenta la ora 9.30 la școala organizatoare, concursul va începe la ora 10.00.
Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanți. Elevii vor vei însoțiți de către un
adult, respectiv fiecare 10 elevi vor fi însoțiți de un adult.
Structura subiectelor este aceeași la toate etapele concursului.
La nicio etapă a concursului NU SE ADMIT CONTESTAȚII!

PREMIEREA
Premiile pentru etapa județeană și interjudețeană se vor acorda în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținute.
Pentru etapa județeană, premiile I, II şi III se acordă conform următoarelor criterii:
-

Premiul I: 100-95 puncte

-

Premiul II: 94-90 puncte

-

Premiul III: 89-85 puncte

-

Mențiune: 84-80 puncte

Numărul mențiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanților la concurs.
La etapa interjudețeană, premiile se vor acorda în ordine descrescătoare, câte un premiu pentru
fiecare categorie.
Acestea se acordă conform următoarelor criterii:
-

Premiul I + CUPĂ – doar prima medie

-

Premiul I: 100-95 puncte

-

Premiul II: 94-90 puncte

-

Premiul III: 89-85 puncte

-

Mențiune: 84-80 puncte

Numărul mențiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanților la concurs.

3

