
Cangurul Lingvist

▪ Franceză – Germană, cls. III-XII
12 noiembrie 2014

▪ Engleză, cls. III-XII
26 februarie 2015

▪ Poveștile Cangurului, cls. II-IV
5 decembrie 2014 sau 4 iunie 2015

▪ Poveștile Cangurului, clasa pregătitoare și cls. I
4 iunie 2015

▪ Poveștile Cangurului, cls. V-XII
joi, 20 noiembrie 2014 sau
sâmbătă, 14 februarie 2015

În anul școlar 2014-2015, concursul se va
desfășura astfel:



Ministerul Educației Naționale
Fundația pentru Integrare Europeană Sigma
Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în
Educație

Organizatori:

în acord cu:
• Ministerul Afacerilor Externe
• Ministerul Culturii
• Serviciile culturale ale Ambasadei Franței
• Delegația Wallonie-Bruxelles
• Ambasada Canadei
• Ambasada Elveției
• British Council
• Organizația Internațională a Francofoniei
• Institutul Francez
• Uniunea Scriitorilor din România



Începând din anul şcolar 2013-
2014, Concursurile Cangurul se

desfăşoară sub Înaltul Patronaj al
Alteţei Sale Regale Principesa

Moştenitoare Margareta a
României.



Ce este Cangurul Lingvist ?

• Secțiunile engleză și franceză-germană au scopul de
a încuraja studiul limbilor moderne. Acestea se
adresează elevilor claselor III-XII.

• Poveştile Cangurului pentru clasa pregătitoare și
clasele I-IV urmăreşte să-i apropie pe micii şcolari de
lectură, de lumea poveştilor, de procesul de creaţie.
Poveştile Cangurului pentru clasele V-XII îşi propune
să readucă lectura printre preocupările obişnuite ale
elevilor. Concursul solicită cunoștințele de limbă,
cultură și civilizație, testează intuiția, creativitatea,
spiritul de observație, imaginația, logica.



Participare la Cangurul Lingvist
în anul școlar 2013-2014

Franceză – Germană, clasele III-XII

30.000 participanți din circa 1000 de școli

Engleză, clasele III-XII

50.000 participanți din 1500 de școli

Poveștile Cangurului, clasa pregătitoare și clasele I-IV,

50.000 participanți din 1200 de școli

Poveștile Cangurului, clasele V-XII,

35.000 participanți din 1100 de școli



Ce aduce nou acest concurs?

1. Pentru elevii din ciclul primar, testul este prezen-
tat sub forma unei povești. Elevii răspund la între-
bări urmărind imaginile și textul poveștii.

2. Pentru clasa pregătitoare, testul este prezentat sub
forma unor puzzle-uri cu abțibilduri.

3. Opțiunea “Sigur” (clasele VII-XII) testează siguranța
cu care elevii indică răspunsurile. În situația în care
la o întrebare este bifat “Sigur”, punctajul crește cu
încă 1 punct, dacă răspunsul este corect și scade cu
încă 2 puncte, dacă este greșit.



Participanții la proba de baraj sunt stabiliți, pe baza rezultatelor
obţinute la prima etapă a concursurilor, de comisii formate din
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naționale şi ai
Inspectoratelor Şcolare. Câştigătorii la nivel naţional sunt
premiați cu excursii și tabere internaționale în țară sau în
străinătate.

Proba de baraj



• Tabăra Cangurul, 3-11 august 2014, Straja –
Hunedoara

• Tabăra de copii Kalivas, Halkidiki – Grecia,
30 iunie – 12 iulie 2014

•Excursie Grecia, 18-26 iulie 2014

• Excursie Cehia-Germania, 16-23 august 2014

• Tabăra Bansko, Bulgaria, 31 iulie – 6 august
2014

Excursii și tabere:



Tabăra Internațională Cangurul,
Straja, 3-11 august 2014

• Au participat 650 de elevi şi profesori din România, Bulgaria
şi Kazakhstan

• Programul taberei a conținut numeroase activităţi culturale,
educative şi de divertisment:

- ateliere: Origami, Jocuri logice, Ingeniozitate și inovație prin
experimente, Inițiere în evoluția armelor și a fortificațiilor,
Abilităţi practice, Ritm şi muzică, Incrustaţii în lemn, Ceramică,
Teatru FORUM, Dansuri, Club de nutriție, EcoClub, ...

- concursuri: MCM, Concursul Gazetei Matematice, MLC
- drumeții, Orientare turístică, Parcul de aventură, competiții

sportive (fotbal, tenis de masă, şah...)
- concursuri distractive: „Cangurașul Știe-Tot”, „Concurs de talente”,

„Concurs de dans”, „Carnaval”, „Miss şi Mister”
- spectacole de teatru (susținute de “Teatrul vostru” și de

“Greenhours”), conferința "Proiectul mileniului" (susținută de dl.
Alexandru Mironov), Cinemateca.


