PoveŞtile CANGURULui
Clasele V-XII
4 iunie 2021
Concursul se regăsește la poziția 140 în Anexa 5 – Lista competițiilor școlare internaționale,
naționale și regionale în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5092/30.08.2019.

● Organizator: I nstitutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE)

regulament
Testele conțin câte 40 de itemi dintre care se punctează cel mult 30 de itemi, primii la
care s-a răspuns corect sau greșit. De asemenea, testele sunt structurate pe 3 niveluri de
competențe. Fiecare elev, indiferent de clasă, poate să aleagă nivelul la care consideră
că va obţine cel mai bun punctaj.
1. Nivelul Creativii - se adresează în special claselor V-VI. Cei care aleg nivelul Creativii au 5 puncte din oficiu.
2. Nivelul Cercetașii - se adresează în special claselor VII-VIII. Cei care aleg nivelul
Cercetașii au 10 puncte din oficiu.
3. Nivelul Cugetătorii - se adresează în special claselor IX-XII. Cei care aleg nivelul
Cugetătorii au 20 puncte din oficiu.
Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Se pierd 0,25 puncte pentru fiecare răspuns
incorect. Bifând Sigur se obţin 1,30 puncte pentru fiecare răspuns corect, dar se pierd
0,60 puncte pentru fiecare răspuns greşit.
Timpul efectiv de rezolvare a testului este de 60 de minute din momentul primirii subiectelor.
Pentru a participa la concurs, fiecare elev va folosi un cod de participare unic, format
din cinci cifre și patru litere (de exemplu: 12345-ABCD). Cu ajutorul acestui cod, elevul
poate susține concursul și pe platforma www.cangurul.net, accesând ulterior rezultatul
obținut și analiza lucrării sale. Instrucțiunile pentru folosirea platformei vor fi afișate pe
cangurul.net.

Etapele desfăşurării concursului Poveºtile Cangurului
Înscrierea elevilor: până la data de 25 mai 2021.
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 desfăşura în data de 4 iunie 2021.
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.
În cazul în care situația epidemiologică nu va permite desfășurarea cursurilor la școală,
elevii pot susține concursul online, pe platforma digitală www.cangurul.net, în baza codului
de participare unic primit la confirmarea înscrierii.
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 codul de participare unic,
va găsi pe site-ul concursului: foaia cu răspunsurile date, calculul punctajului, răspunsurile
corecte și va putea răspunde încă o dată la întrebările testului.

PREMII
• Elevii vor primi: diploma de participare și analiza testului.
• Profesorii organizatori vor primi: acces la rezultatele fiecărui elev, precum și diplome și
adeverințe de participare la sustenabilitatea unui proiect european.
Pachetul EDU+
• În funcție de numărul de participanți înscriși, profesorii organizatori vor avea oportunitatea
participării la conferința națională „Tradiție şi creativitate în şcoală” sau la alte evenimente
pe care le vom organiza.
• De asemenea, în funcție de numărul de participanți înscriși, cadrele didactice vor putea beneficia de publicarea unor articole în revista cu număr ISSN „EduŞcoală”.
• La peste 100 de participanți înscriși, organizatorul de concurs va beneficia de adeverință de
redactor coordonator al unui număr din Revista „EduȘcoală” și va fi menționat în caseta
tehnică a publicației.
Organizatorul IDEE poate aduce modificări punctuale şi bine justificate acestui regulament.

Concursul Întreabă şi câştigă!
Trimiteți prin e-mail sau poștă, pentru oricare dintre textele din cartea primită, 3 întrebări cu câte
5 variante de răspuns, una singură fiind corectă. Întrebările propuse trebuie să atragă atenţia
cititorului asupra unor aspecte semnificative din text. Cele mai interesante întrebări vor fi publicate şi premiate.

INFORMAŢII ŞI ÎNSCRIERI
• Tel./fax: 0746.23.86.67, 0723.31.31.31, 0758.04.48.25, 0756.71.27.98, 021.243.40.35
• E-mail: suport@cangurul.ro
• Site web: www.cangurul.ro

