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Stimate cadre didactice, dragi elevi,
Asociaţia Olimpicii Cunoaşterii vă invită la desfăşurarea Proiectului Naţional Olimpiadele Cunoaşterii ediţia a VIII-a, etapa I. Activităţile
iniţiate de proiect (concursuri pe discipline, schimburi de vizite între elevii din diferite şcoli, programe umanitare, concursuri de creaţie)
oferă copiilor ocazia afirmării sub aspectele multiple ale personalităţii şi pregătirii lor. Olimpiadele Cunoaşterii, un proiect complex ce
depăşeşte tiparele unei simple competiţii şcolare, urmăreşte sporirea interesului elevilor pentru aprofundarea cunoştinţelor, dezvoltarea
creativităţii, a spiritului de echipă şi de competiţie, a spiritului umanitar, recunoaşterea activităţilor desfăşurate în sectorul extraşcolar.
Asociaţia Olimpicii Cunoaşterii este constituită cu avizul MECT nr. 1240/25.07.2005, proiectul bucurându-se de o largă apreciere atât în
rândul miilor de cadre didactice organizatoare, cât şi în rândul sutelor de mii de participanţi din întreaga ţară.
Cunoscută ca iniţiatoare a proiectului cu cel mai mare fond de premii, asociaţia apreciază atât eforturile elevilor, cât şi cele
ale cadrelor didactice implicate. Astfel, la ediţia anterioară au fost acordate peste 115000 de premii constând în mape, diplome,
semne de carte şi calendare de birou, peste 7000 premii, constând în: excursii la Disneyland – Paris (copil şi părinte), Tablete PC, MP3 şi
MP4 playere, Rame Foto Digitale, Memory Stick-uri, calculatoare ştiinţifice, mingi de fotbal, baschet, volei, truse de rechizite.

REGULAMENT
DATE GENERALE
O ediţie a proiectului se organizează pentru clasele I-XII în două etape corespunzătoare semestrelor anului şcolar. Cele două etape ale unei
ediţii sunt independente, participarea la oricare dintre acestea nefiind condiţionată de participarea sau punctajul obţinut anterior, fiecare
etapă având fond propriu de premiere. Participarea la acest proiect se face în baza unui acord de parteneriat cu unitatea de învăţământ.
Înscrierea la proiect este opţională şi se face centralizat la nivelul şcolii, de către un singur Coordonator Principal cu care vom colabora şi pe
viitor. La nivelul clasei, participarea se face prin intermediul Coordonatorului pe clasă. Coordonatorul Principal poate fi şi coordonator pe
clasă, poate fi cadru didactic sau membru al comitetului cetăţenesc de părinţi. Coordonatorii sunt membri în comisiile de organizare şi
asistenţă la nivelul şcolii, primind, la cerere, adeverinţă corespunzătoare pentru completarea dosarului personal.
DESPRE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Principala activitate a proiectului, Concursurile Olimpiadele Cunoaşterii se desfăşoară simultan la nivel naţional, sub formă de teste de
evaluare externă care cuprind itemi de tip grilă, la disciplinele: MATEMATICĂ, LIMBA ROMÂNĂ ( cls I-IV, V-VIII, IX-XII), LIMBA ENGLEZĂ,
LIMBA FRANCEZĂ (anii de studiu I-X) şi CULTURĂ GENERALĂ (cls. I-IV). Proba de cultură generală cuprinde întrebări din ariile curriculare:
matematică şi ştiinţe, om şi societate, limbă şi comunicare şi arte. Conţinutul întrebărilor respectă programele şcolare şi sunt concepute la
un nivel mediu de dificultate. Celelalte activităţi din cadrul proiectului – programul de schimburi de vizite, programul umanitar, concursurile
de creaţie se desfăşoară pe tot parcursul ediţiei, fiind evaluate la finalul acesteia.

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE
Prin înscrierea la acest proiect, concurenţii au acces cu titlu gratuit la toate activităţile acestuia.
A. Opţional, concurenţii pot achiziţiona seturile de teste, contribuind la constituirea marelui fond de premii al acestei etape, având
acces la acesta. Numărul minim de seturi de teste comandate este de 20 la nivel de şcoală (însumate la toate disciplinele). Şcolile cu mai
puţini participanţi se vor putea înscrie la o altă şcoală participantă, împreună totalizând minim 20 de concurenţi.
B. Şcolile care participă la proiect fără achiziţionarea seturilor de teste suportă din fonduri proprii cheltuielile de organizare şi
desfăşurare a concursului (multiplicarea seturilor de teste şi a diplomelor, cheltuieli poştale, telefonice, de supraveghere şi asigurarea unui
fond propriu de premii). Asociaţia va expedia fişele de concurs şi câte un set de teste pentru fiecare disciplină.

CALENDARUL PROIECTULUI
Etapa I înscriere: 17 septembrie 2012 – 16 noiembrie 2012
probe:

LB. ROMÂNĂ 04. XII
LB. ENGLEZĂ 10. XII

MATEMATICĂ 06. XII
LB. FRANCEZĂ 12. XII

CULTURĂ GENERALĂ 14. XII

Etapa a II-a - înscriere : 01 februarie 2013 – 28 februarie 2013
Coordonatorul Principal poate modifica programul concursului numai în situaţii justificate şi de comun acord cu asociaţia.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
A. Şcolile participante la fondul de premii:
1. prezentarea proiectului în rândul elevilor şi al cadrelor didactice;
2. înscrierea la proiect până la data de 16.XI.2012 prin expedierea formularului C1 (contract de parteneriat cu unitatea de
învăţământ) semnat şi ştampilat de conducerea unităţii;
3. expedierea până la data de 16.XI.2012 a formularului de comandă C2 cu numărul de participanţi pe discipline şi pe clase
(pentru suplimentarea numărului de seturi se va expedia un nou formular C2 menţionând, obligatoriu, data completării formularului şi
numărul de seturi suplimentat);
4. achitarea seturilor de teste comandate - până la data de 22.XI.2012;
B. Şcolile care nu participă la fondul de premii (participare gratuită) vor solicita telefonic formularul C3 (contract de parteneriat).
IMPORTANT! 1. Formularul C2 se va completa cu numărul de participanţi pe discipline şi pe clase, respectiv pe ani de studiu pentru
limbile străine, deoarece foile de concurs sunt concepute pe clase.
2. Coordonatorii principali+coordonatorii pe clasă din cadrul şcolilor care se înscriu până la data de 01.X.2012 sunt înscrişi
automat în programul special de colaborare al ediţiei a VIII-a.

EXPEDIERE FORMULARE ŞI PLĂŢI
Formularele se expediază astfel: scanate, prin email la adresa olimpiciicunoasterii@yahoo.com sau prin fax: 021 668 28 20 sau prin
poştă pe adresa: ASOCIAŢIA OLIMPICII CUNOAŞTERII, O.P. 68, C.P. 47, SECTOR 1, Bucureşti. Informaţii la numerele de telefon:
021.668.28.20 (tel/ fax), 0744.283.794 / 0765.953.209 de luni până vineri între orele 10:00-16:00.

Plăţile se fac pentru: Asociaţia Olimpicii Cunoaşterii, CIF: RO 18164936, în contul: RO 69 CECEDJ 0443 RON 0843 123
deschis la CEC, filiala Craiova, cu ordin de plată sau prin mandat poştal la orice oficiu poştal. Seturile de teste vor fi achitate prin
intermediul Comitetului de părinţi, pe documentul de plată menţionându-se obligatoriu numele Coordonatorului Principal şi denumirea
şcolii. Asociaţia va confirma prin e-mail înregistrarea intenţiei de participare.

SETUL DE TESTE
SETUL DE TESTE CONŢINE: revistă tip culegere de exerciţii, fişa cu subiectele de concurs, fişa de răspunsuri, diplomă cu rezultatul
obţinut, semn de carte. Revista tip culegere de exerciţii a fost inclusă în setul de teste în vederea pregătirii elevilor şi cuprinde o parte din
subiectele de concurs ale etapei. Este structurată pe cicluri de învăţământ şi conţine un număr de 40-50 de exerciţii pentru fiecare clasă.
Prezentată într-o formă grafică atractivă, revista cuprinde detalii despre activităţile proiectului, fotografii cu creaţii ale participanţilor de la
ediţiile anterioare şi alte informaţii interesante şi distractive. În paginile acesteia se găsesc şi alte concursuri care premiază talentul şi
creativitatea elevilor (desene, creaţie, concursul de fotografii Miss şi Mister „Olimpic”).
PREŢUL UNUI SET DE TESTE este de 8 lei/ disciplină. În afara acestei sume se mai poate reţine de către Comitetului cetăţenesc de
părinţi, o sumă de aproximativ 2 lei/set teste (1 leu la nivel de clasă şi 1 leu la nivelul şcolii) pentru acoperirea cheltuielilor de organizare:
taxe de expediere a mandatelor, a coletelor şi a corespondenţei, cheltuieli telefonice, de multiplicare, de supraveghere, achiziţionarea de
material didactic în vederea pregătirii elevilor, alte cheltuieli în cadrul activităţilor din proiect - recomandăm păstrarea documentelor
justificative: bonuri, chitanțe, facturi.
COLETUL cu seturile de teste şi detaliile de desfăşurare va fi trimis cu două săptămâni înaintea datelor de concurs. Coletul conţine revistele
de pregătire şi, închise în plic separat, fişele cu subiecte. Plicul cu subiecte va fi deschis numai în ziua desfăşurării concursului.

PROBELE DE CONCURS
Fiecare probă de concurs cuprinde 18 itemi tip grilă cu 5 variante de răspuns, o singură variantă corectă. Primele 15 subiecte au nivel
mediu de dificultate, rezolvarea acestora considerându-se prima fază a concursului, respectiv faza judeţeană. Ultimele 3 subiecte (16, 17
şi 18) au un grad mai mare de dificultate şi reprezintă a doua fază a concursului, faza naţională. Rezolvarea subiectelor 16, 17 şi 18 va fi
luată în considerare numai în cazul rezolvării corecte a primelor 15 subiecte. Subiectul 19 reprezintă probă pentru departajarea câştigătorilor.
La probele de limbă străină, subiectele sunt structurate pe ani de studiu. Subiectele pentru clasele I sunt prezentate astfel încât elevii vor
recunoaşte cu uşurinţă cerinţa de lucru. Coordonatorii îi vor ajuta pe elevi să înţeleagă cerinţele şi să completeze fişa de răspuns.
Asociaţia va corecta fişele cu răspunsuri şi va trimite rezultatele. Evaluarea lucrărilor cu punctaj maxim va fi făcută de către o comisie specială,
constitiută prin invitaţie deschisă adresată tuturor cadrelor didactice organizatoare, în cadrul unei şcoli partenere cu rezultate deosebite în cadrul
proiectului. Corectarea primilor 18 itemi se face computerizat.
După data susţinerii ultimei probe de concurs vor fi afişate pe site subiectele şi variantele corecte de răspuns. Eventualele contestaţii cu
privire la variantele corecte se vor face în termen de 3 zile de la data afişării acestora.

OLIMPIADELE CUNOAŞTERII - PROIECTUL CU CEL MAI MARE FOND DE PREMII
Marele fond de premii al acestei ediţii cuprinde premii de vis pentru elevii cu cele mai bune rezultate:
MARELE PREMIU: 4 excursii la Disneyland – Paris (copil şi părinte): transport cu avionul, 3 zile cazare cu mic-dejun inclus,
accesul în Disneyland Park;
•
Premii extrem de motivante pentru mii de câştigători: Tablete PC, Camere Foto Digitale, Rame Foto Digitale, MP4, MP3,
memory stickuri, mingi de fotbal, baschet, volei, palete de tenis, rechizite, cărţi, reviste, calculatoare ştiinţifice etc.;
•
Pentru punctaj maxim se acordă din oficiu: la o disciplină - mapă A4 color, la două discipline - mapă A4 + stilou/roller, la trei
discipline - mapă A4 + trusă de rechizite;
•
Zeci de mii de premii de participare pentru toţi elevii: semne de carte şi diplome color.
Premiile se acordă de către o comisie constituită la nivel naţional, în ordinea descrescătoare a valorii, a punctajului obţinut
de participanţi şi în funcţie de corectitudinea desfăşurării concursului în şcoală.
•

PROGRAMUL DE COLABORARE EDIŢIA A VIII-A
Exprimându-şi aprecierea pentru eforturile depuse în pregătirea elevilor în cadrul a două ediţii consecutive, asociaţia anunţă cu bucurie că
s-a încheiat programul de fidelizare a participanţilor la ediţiile anterioare (ed.6+ed.7), oferind celor peste 70 de şcoli înscrise în program,
materiale necesare dotării şcolilor, pregătirii elevilor şi a cadrelor didactice sau derulării unor activităţi din cadrul proiectului
(videoproiectoare, plasme TV şi monitoare digitale, camere foto digitale, memory stick-uri, multifuncţionale şi consumabile de birou,
mobilier şcolar, cărţi, dicţionare, enciclopedii, excursii şi tabere în ţară şi în afara ţării etc.).
La propunerile coordonatorilor, ediţia a VIII-a demarează cu un nou program de colaborare având ca scop analiza şi extinderea activităţilor
proiectului. Programul vizează cumulativ cele două etape ale acestei ediţii şi se adresează coordonatorilor principali dar şi
coordonatorilor pe clasă care manifestă de-a lungul întregii ediţii un interes deosebit pentru proiectul Olimpiadele Cunoaşterii.
Programul include: 6 invitaţii în tabăra de lucru ROMA 2013-2014 (coordonator principal+coordonator pe clasă desemnat
din cadrul aceleiaşi şcoli), 12 rame foto digitale, 42 stickuri 16 GB.
Departajarea se face în ordine valorică descrescătoare după următoarele criterii:
a) eforturile depuse în pregătirea unui număr cât mai mare de elevi pentru obţinerea unor rezultate foarte bune în cadrul concursului;
b) eforturile depuse în pregătirea unui număr cât mai mare de elevi, raportat la efectivul şcolii, pentru obţinerea unor rezultate foarte
bune în cadrul concursului;
c) interesul acordat proiectului (înscrierea, respectiv trimiterea formularului C1 până la data de 01.X.2012).
Coordonatorul pe clasă este desemnat de coordonatorul principal pe baza aceluiaşi criteriu. Tabăra de lucru include: transport cu avionul
(taxe incluse), 3 zile, cazare 3* în DBL cu mic-dejun inclus. Perioada şi detaliile de desfăşurare vor fi comunicate la finalul ediţiei. Destinaţia
poate fi schimbată cu una dintre următoarele: Veneţia, Florenţa, Milano, Paris etc.
Toţi coordonatorii din cadrul şcolii vor primi mapă, diplomă color, marker pentru diplome şi adeverinţă care atestă activitatea desfăşurată în
cadrul Proiectului Olimpiadele Cunoaşterii şi calitatea de (după caz): membru al Comitetului de organizare - director, director adjunct,
coordonator principal/pe clasă, asistent, propunător itemi, partener în proiecte educaţionale, participant la programe umanitare.
Detaliile privind participarea la celelalte activităţi din proiect - schimburi de vizite, concursul de creaţie, de fotografii, programe umanitare,
programe de fidelizare - vor fi transmise şcolilor împreună cu seturile de teste şi vor fi postate pe siteul proiectului.

Vă aşteptăm ca parteneri în Proiectul Olimpiadele Cunoaşterii şi le dorim mult succes participanţilor!

