
CangurulCangurul LingvistLingvist

•• FrancezăFranceză –– SpaniolăSpaniolă

•• EnglezăEngleză –– GermanăGermană

•• CanguraCanguraşşulul îînn LumeaLumea PovePoveşştilortilor, , 
claseleclasele II--IVIV

PentruPentru ediediţţiaia 20092009--2010, 2010, secsecţţiuneaiunea
CanguraCanguraşşulul îînn LumeaLumea PovePoveşştilortilor se se 
vava extindeextinde şşii la la claseleclasele VV--VIII sub VIII sub 
denumireadenumirea CangurulCangurul PovestitorPovestitor..

ÎÎnn RomâniaRomânia, , îînn anulanul şşcolarcolar 20092009--2010, 2010, concursulconcursul
se se vava desfădesfăşşuraura îînn treitrei secsecţţiuniiuni::



MinisterulMinisterul EducaEducaţţieiiei, , CercetăriiCercetării şşii InovăriiInovării

FundaFundaţţiaia pentrupentru IntegrareIntegrare EuropeanăEuropeană SigmaSigma

InstitutulInstitutul pentrupentru DezvoltareaDezvoltarea EvaluăriiEvaluării îînn EducaEducaţţieie

OrganizatoriOrganizatori::

îînn acordacord cu:cu:

•• MinisterulMinisterul AfacerilorAfacerilor ExterneExterne

•• ServiciileServiciile culturaleculturale ale ale AmbasadeiAmbasadei FranFranţţeiei

•• DelegaDelegaţţiaia WallonieWallonie--BruxellesBruxelles
•• OrganizaOrganizaţţiaia InternaInternaţţionalăională a a FrancofonieiFrancofoniei

•• AmbasadaAmbasada CanadeiCanadei

•• AmbasadaAmbasada SpanieiSpaniei

•• AmbasadaAmbasada GermanieiGermaniei

•• British CouncilBritish Council

•• InstitutulInstitutul CervantesCervantes



CeCe esteeste CangurulCangurul LingvistLingvist ??

•• EsteEste un un proiectproiect educativeducativ care care îîncurajeazancurajeaza studiulstudiul
limbilorlimbilor modernemoderne: : francezafranceza, , englezaengleza, , germanagermana, , 
spaniolaspaniola..

•• ConcursulConcursul se se adreseazăadresează elevilorelevilor claselorclaselor IIIIII--XIIXII

•• ConcursulConcursul solicităsolicită cunocunoşştintinţţee de de limbălimbă, , culturăcultură şşii
civilizacivilizaţţieie; ; testeazătestează intuiintuiţţiaia, , creativitateacreativitatea, , spiritulspiritul de de 
observaobservaţţieie, , imaginaimaginaţţiaia, , logicalogica

•• TesteleTestele grilăgrilă suntsunt formateformate din 40 de din 40 de îîntrebărintrebări, , 
structuratestructurate pepe diverse grade de diverse grade de dificultatedificultate (( 3 3 punctepuncte, 4 , 4 
punctepuncte, 5 , 5 punctepuncte). ). 



ParticipareaParticiparea la la concursulconcursul
CangurulCangurul LingvistLingvist 20082008--20092009

1.1. FrancezăFranceză –– SpaniolăSpaniolă, 21 , 21 noiembrienoiembrie 2008: 2008: 

38 000  38 000  participanparticipanţţii din 1000  din 1000  şşcolicoli

2. 2. EnglezăEngleză--GermanăGermană, 28 , 28 ianuarieianuarie 2009: 2009: 

70 200 70 200 participanparticipanţţii din 1200 din 1200 şşcolicoli

3. 3. CanguraCanguraşşulul îînn LumeaLumea PovePoveşştilortilor, 15 , 15 maimai 2009:  2009:  

60 000 60 000 participanparticipanţţii din 1000 din 1000 şşcolicoli
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CeCe aduceaduce nounou acestacest concurs?concurs?

1. 1. PentruPentru fiecarefiecare secsecţţii--
uneune subiectelesubiectele suntsunt
propusepropuse, , simultansimultan, , îînn
douădouă limbilimbi diferitediferite. . 
ConcurenConcurenţţiiii pot pot alegealege, , 
la la fiecarefiecare îîntrebarentrebare, , 
îîntrentre o o limbălimbă sausau altaalta..



2. 2. PentruPentru claseleclasele
IIIIII--IV, IV, testultestul esteeste
prezentatprezentat sub forma sub forma 
uneiunei povepoveşştiti. . EleviiElevii
răspundrăspund la la îîntrebărintrebări
urmărindurmărind imaginileimaginile
şşii textultextul povepoveşştiitii..



3.3. OpOpţţiuneaiunea ““SigurSigur””
testeazătestează siguransiguranţţaa cu cu 
care care eleviielevii indicăindică
răspunsurilerăspunsurile. . ÎÎnn situasituaţţiaia
îînn care la o care la o îîntrebarentrebare
esteeste bifatbifat ““SigurSigur””, , 
punctajulpunctajul crecreşştete cu cu îîncăncă
1 1 punctpunct, , dacădacă răspunsulrăspunsul
esteeste corectcorect şşii scadescade cu cu 
îîncăncă 2 2 punctepuncte, , dacădacă
esteeste gregreşşitit..



ParticipanParticipanţţiiii la proba de baraj sunt la proba de baraj sunt stabilistabiliţţii,, pe baza rezultatelor pe baza rezultatelor 
obobţţinute la prima etapă a concursurilorinute la prima etapă a concursurilor, de comisii formate din , de comisii formate din 
reprezentanreprezentanţţi ai Ministerului Educai ai Ministerului Educaţţiei, Ceiei, Cercetării rcetării şşi i InovăriiInovării şşi ai i ai 
Inspectoratelor Inspectoratelor ŞŞcolare. Câcolare. Câşştigătorii la nivel natigătorii la nivel naţţional sunt ional sunt premiapremiaţţii cu cu 
excursii excursii şşii tabere tabere internainternaţţionaleionale îînn ţţararăă sau sau îînn strstrăăininăătatetate..

Proba de barajProba de baraj



ExcursiiExcursii şşii taberetabere îînn străinătatestrăinătate::

PremianPremianţţiiii concursurilorconcursurilor CangurulCangurul suntsunt răsplătirăsplătiţţii cu cu excursiiexcursii şşii
taberetabere îînn străinătatestrăinătate. . SuteSute de de elevielevi auau vizitatvizitat dede--a a lungullungul timpuluitimpului
ţţăriări precumprecum: : FranFranţţaa, Italia, Austria, , Italia, Austria, GermaniaGermania, , LituaniaLituania, , UngariaUngaria, , 
PoloniaPolonia, , GreciaGrecia, , TurciaTurcia, Bulgaria, , Bulgaria, UcrainaUcraina, Serbia, Tunisia., Serbia, Tunisia.



•• TabăraTabăra de de copiicopii KalivasKalivas, , HalkidikiHalkidiki –– GreciaGrecia, , 
1616--28 28 iunieiunie 20092009

Timp de 12 zile, Timp de 12 zile, 3636 de de laurealaureaţţii CangurulCangurul ss--au bucurat de o au bucurat de o vacanvacanţţăă
greceascgreceascăă îînn tabăratabăra KalivasKalivas,, ssituatituatăă îînn peninsula Halkidikipeninsula Halkidiki,, îîntrntr--oo
ppăăduredure de de conifereconifere.. TTababăărara lele--a oferit a oferit participanparticipanţţilorilor o o vacanvacanţţăă de de 
neuitat la Marea Egee, neuitat la Marea Egee, activitactivităăţţii educativeducativ--instructive, dar instructive, dar şşii itinerarii itinerarii 
interesante.interesante.



•• ExcursieExcursie îînn CroaCroaţţiaia, 14, 14--23 23 iunieiunie 2009 2009 

A A fostfost oferitoferităă unuiunui numnumăăr de 45 de cr de 45 de cââşştigtigăătoritori din din claseleclasele VIIVII--XII.  XII.  
EleviiElevii au au vizitatvizitat Complexul Plitvice declarat Parc NaComplexul Plitvice declarat Parc Naţţionalional, , oraoraşşulul
Split,Split, iimportant centru turistic mportant centru turistic şşi comerciali comercial precumprecum şşii TrogirTrogir. . 
Acesta este situat aAcesta este situat aşşezat pe o insula ezat pe o insula îîngustăngustă, l, legată de uscat printregată de uscat printr--
un pod. Oraun pod. Oraşşul vechi este denumit de localnici ul vechi este denumit de localnici „„muzeul oramuzeul oraşşuluiului””, , 
datorită varietădatorită varietăţţii de stiluri arhitectonice ii de stiluri arhitectonice -- fortificafortificaţţii medievale, ii medievale, 
palate renascentiste palate renascentiste şşi conace venei conace veneţţiene iene îîn stil gotic ce fac parte din n stil gotic ce fac parte din 
patrimoniul UNESCO.patrimoniul UNESCO.



•• TabăraTabăra InternaInternaţţionalăională de la de la KranevoKranevo, Bulgaria , Bulgaria 
66--13 august 200913 august 2009

15 c15 cââşştigtigăătoritori aiai concursurilorconcursurilor
CangurulCangurul au au participatparticipat, al, alăăturituri de de elevielevi
din Frandin Franţţa, la o taba, la o tabăărrăă internainternaţţionalionalăă
cece ss--a a desfdesfăăşşuraturat îîntrntr--oo stastaţţiuneiune de de pepe
malulmalul mmăăriirii, , îîn Bulgaria.n Bulgaria.



•• TabăraTabăra InternaInternaţţionalăională din din insulainsula SoltaSolta, , CroaCroaţţiaia
11--11 august 200911 august 2009

Un Un grupgrup de 5 de 5 cangurasicangurasi au au 
participartici--pat la Tabpat la Tabăărara InternaInternaţţionalionalăă din  din  
insulainsula SoltaSolta. . ProgramulProgramul a a fostfost bogatbogat îîn n 
jocurijocuri, , ateliereateliere, , competicompetiţţii sportive, ii sportive, 
vizitevizite la la obiectiveobiective turisticeturistice, , concursuriconcursuri..



TabaraTabara InternaInternaţţionalăională CangurulCangurul, , 
PoianaPoiana PinuluiPinului -- Romania Romania 
• 2200 iunie iunie -- 2727 iuiunnieie 20020099,, pentru clasele IIIpentru clasele III--IVIV
•• 2828 iuiunienie –– 66 iulie iulie 20020099,, pentru clasele pentru clasele VV--VVII
•• 77 iulie iulie –– 1166 iulie iulie 20020099,, pentru clasele pentru clasele VVIIII--XIXIII

ÎÎnn TabTabăărara InternaInternaţţionalionalăă CangurulCangurul,, aann de an, tineri din diferite de an, tineri din diferite ţţăăriri
au ocazia de a se au ocazia de a se cunoacunoaşştete, de , de aa--şşii îîmpmpăărtrtăăşşii interese interese şşii preocuppreocupăăriri
comune, de a comunica liber comune, de a comunica liber îînn spaspaţţiuliul jocului jocului şşii al prieteniei. al prieteniei. 



ÎÎnn 20020099,, elevielevi şşii profesoriprofesori din din RomRomâânia,nia, Bulgaria, Bulgaria, KazakhstanKazakhstan, , 
Lituania, Lituania, FranFranţţaa, Georgia, Armenia , Georgia, Armenia auau participat la participat la aceastăaceastă tabărătabără..
Elevii au Elevii au participatparticipat lala activitactivităăţţii menite menite ssăă le dezvolte le dezvolte abilitabilităăţţileile
practice, talentul, practice, talentul, imaginaimaginaţţiaia: : 

•• ateliereateliere de de ceramicceramicăă,, sculptursculpturăă,, picturpicturăă,,
tapiserietapiserie îînnodatnnodatăă,, origami, tangramorigami, tangram

•• teatruteatru, , redactarea revistei taberei, competiredactarea revistei taberei, competiţţii ii 
sportive, ritmsportive, ritm şşii muzicamuzica

•• concursuri de concursuri de matematicmatematicăă şşii limbi limbi 
strstrăăineine, concursuri de divertisment, concursuri de divertisment



ParticipareParticipare internainternaţţionalăională

ÎÎncepândncepând cu cu anulanul 2006, 2006, CangurulCangurul
LingvistLingvist ss--a a extinsextins deveninddevenind un concurs un concurs 
internainternaţţionalional organizatorganizat de de ţţăriări precumprecum: : 
Austria, Belarus, Austria, Belarus, LituaniaLituania, Georgia, , Georgia, 
Kazakhstan, Kazakhstan, UngariaUngaria, Bulgaria, Italia, , Bulgaria, Italia, CipruCipru, , 
GreciaGrecia, Moldova., Moldova.



NeNe puteputeţţii contactacontacta::

Site: Site: www.cangurul.rowww.cangurul.ro

Email: Email: fies@cangurul.rofies@cangurul.ro

TelefonTelefon: : 021/243 40 35021/243 40 35

021/243 40 36021/243 40 36


