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Clitre toate unitlitile de invatamant din judetul Dolj 

In atentia doamnei/domnului director 

Va comunicam faptul ca in data de 14 februarie 2020 se va desfa~ura Concursul ,,Pove~tile 
Cangurului", care se regase~te la pozitia nr. 140 in Anexa 5 a Listei competitiilor ~colare 

intemationale, nationale ~i regionale in anul ~colar 2019-2020, aprobata prin OMEN nr. 
5092/30.08.2019. Editia din acest an este organizata de lnstitutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in 
Educatie (IDEE) in parteneriat cu Inspectoratul :;;colar Judetean Dolj. 

La acest concurs pot participa toti elevii din clasa pregatitoare ~i cei din clasele I-XII. 
Inscrierea elevi!or la concurs poate fi realizata de catre profesorul desemnat de ~coala, pana la 

data de 31 ianuarie 2020, pe site-ul www.concursurilecangurul.ro, in sec\iunea INSCRIERE ONLINE 
~CO ALA. 

Clasa pregatitoare §i clasele I-IV - Testele sunt grupate astfel: clasa pregatitoare, clasa I, clasa 
a II-a ~i clasele III-IV. Pentru clasa pregatitoare, testul este sub forma unor puzzle-uri cu 18 abtibilduri. 
Pentru clasa I ~i clasa a II-a, testele sunt alcatuite din 24 de itemi. Pentru clasele III-IV, testul este 
alcatuit din 30 de itemi. 

Clasele V-XII - Testele contin ciite 40 de itemi dintre care se puncteaza eel mult 30 de itemi, 
primii la care s-a raspuns corect sau gre~it. De asemenea, testele sunt structurate pe 4 niveluri de 
competente. Fiecare elev, indiferent de clasa, poate sa aleaga nivelul la care considera ca va obtine eel 
mai bun punctaj. 

l.Nivelul Creativii - se adreseaza in special claselor V-VI. 
2.Nivelul Cerceta!jii - se adreseaza in special claselor VII-VIII. 
3.Nivelul Cutezatorii - se adreseaza in special claselor IX-X 
4.Nivelul Cugetatorii - se adreseaza in special claselor XI-XII. 
Fiecare elev, indiferent de clasa, poate alege nivelul la care considera ca va obtine eel mai bun 

punctaj. Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 
Elevii, care au ob\inut cele mai mari punctaje la etapa nationala, din clasele V-XII, vor fi invitati 

la o proba de baraj, in urma careia se vor desemna cii~tigatorii la nivel national. 
Toti participanpi vor primi diploma de participare ~i, pe internet, analiza testului !or. Cii~tigatorii 

barajului Pove§tile Cangurului vor primi ca premiu ciite un Joe in Tabara Cangurul sau alte produse 
oferite de sponsori. Profesorii organizatori vor primi acces la analiza oferita fieciirui elev, statistici ale 
rezultatelor obtinute pe plan judetean ~i national, diplome ~i adeverinte de participare. 

Va transmitem ata~at Regulamentul de desfa~urare a concursului. 

Inspector ~colar, 

prnf. Ani DRAG;r U' 


