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CĂTRE 

             UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL OLT 

             În atenţia profesorilor de limba şi literatura română din judeţul Olt 

 
            Prin prezenta, vă aducem la cunostinţă faptul că, în data de 26.03.2022, începând cu ora 10.00, se va desfăşura 
etapa judeţeană a Olimpiadei ,,Universul cunoaşterii prin lecură”- competiție transdisciplinară pentru elevii 

din mediul rural (şcoli gimnaziale), la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Caracal. 

            Etapa judeţeană a Olimpiadei ,,Universul cunoaşterii prin lecură” se organizează în conformitate cu: 

 Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare 

a activităţilor cuprinse în Calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin Ordinul 

M.E.C.T.S NR.3035/ 10.01.2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei ,,Universul cunoaşterii prin 

lectură”, Nr. 26207/03.03.2022.  

           Olimpiada este o competiție transdisciplinară, ce se adresează elevilor de la unitățile de învățământ din mediul 

rural, capabili de performanţă, creativi și dornici să își valorifice pasiunea pentru cunoaștere prin lectură. Participarea 

la competiție este opțională și individuală. Totodată, Olimpiada constituie un context favorabil pentru valorificarea, 
în spiritul egalității de șanse, de către cadre didactice de la școlile din mediul rural, a competenței pedagogice și a 

celei științifice.  

            Olimpiada vizează dezvoltarea la elevi a unor competențe dobândite atât la orele de limba și literatura română, 
cât și la alte discipline, competențe centrate pe următoarele acțiuni specifice învățării eficiente: identificarea, 

prelucrarea, utilizarea, exprimarea, analizarea/sintetizarea, evaluarea/aprecierea/interpretarea. 

            Olimpiada integrează cunoștințe din diferite domenii, dobândite de către elevi prin lectură conștientă și 
dirijată, fiind evaluat, în cadrul ei, nivelul de înțelegere a mesajului din textele ficționale și nonficționale, aparținând 

unor variate stiluri funcționale. 

           Programa olimpiadei respectă curriculumul extins pentru clasele gimnaziale. Sunt recomandate exerciții de 

logică a comunicării, de perspicacitate, rezolvarea de probleme cotidiene, studii de caz, care să implice valorificarea 
elementelor de cultură generală, prin coroborarea informaţiilor pe care elevii le deţin prin parcurgerea programelor 

şcolare la toate disciplinele de studiu, dar și din lecturile particulare.   
            La etapa județeană, Comisia de organizare, evaluare și de soluţionare a contestaţiilor a stabilit criteriile specifice de 

departajare în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe primul loc pe clasă în vederea calificării la etapa națională: 

- Punctajul obținut la Partea a III-a 

- Punctajul obținut la Partea a II-a    

            La etapa judeţeană vor participa maximum 3 elevi*nr.de clase/ nivel. 

           Vă rugăm să transmiteţi machetele cu elevii şi tabelul cu profesorii evaluatori, în format electronic şi letric, 
asumate de către directorul unităţii de învăţământ, la adresa de e-mail generala2caracal@yahoo.com, până la data 

de 24.03.2022, şi să vă asiguraţi că machetele au ajuns la destinatari.                

           Accesul elevilor în săli se va face în intervalul 9.00- 9.45. Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul 
de naştere/carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate. 

           Durata probei scrise este de 2 ore pentru toate clasele. 

           Profesorii care au elevi în concurs, vor participa obligatoriu la evaluarea lucrărilor, cu excepţia celor care 

au elevi participanţi la toate clasele. Toţi profesorii evaluatori vor fi prezenţi la Şcoala Gimnazială  Nr. 2 Caracal, 

sâmbătă, 26.03.2022, la ora 13.00.  

                                                

Inspector şcolar pentru limba şi literatura română, 

Mihaela TORBĂ 
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