
 

Regulamentul 

Ediția VII a Concursului de Engleză FONIX 2019 

 

1. Obiectivele competiţiei 

Competiţia de limbă engleză pentru şcolile din București (FONIX 2019), a fost realizată pentru a promova 

folosirea limbii engleze de către elevi printr-o competiţie distractivă şi educativă într-un mediu informal.  

Participarea este gratuită pentru un numar limitat de concurenti. Competiţia este finanţată exclusiv 

de către organizator (Asociatia EKA - Engleza pentru liderii de maine) şi de către sponsori. Concursul a primit 

aprobarea Inspectoratului Școlar București prin semnarea Acordului de Parteneriat. Prima ediție a concursului 

Fonix s-a desfasurat in anul 2012  sub patronajul Excelentei Sale, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord, dl. Martin Harris. 

Organizatorii şi sponsorii vor forma un Comitet Organizator pentru a asigura buna desfăşurare şi organizare a 

competiţiei. Hotărârile Comisiei sunt definitive atât în privinţe educaţionale cât şi organizatorice.  

 

2. Conţinut şi obiective 

Obiectivul concursului este de a crește motivația elevilor pentru învatarea limbii engleze și sporirea implicării 

profesorilor și părinților acestora in procesul de invatare. De asemenea, concursul urmărește recunoasterea 

profesorilor de engleză și a școlilor ai căror copii obțin rezultate excelente în procesul de învațare a limbii 

engleze. 

Exerciţiile din cadrul competiţiei constau în task-uri scrise, fiecare fiind bazat pe o temă diferită (spre exemplu 

geografie, istorie sau muzică). Probele scrise conţin o varietate de activităţi bazate pe vocabular, citire şi 

scriere. Gradul de dificultate al subiectelor este peste medie. Primele 6 rezultate pe fiecare nivel participă la o 

etapa finală, de departajare orală. 

 

3. Participanţii 

Se pot inscrie pentru a lua parte la competiţie: elevii care se află în clasele a III-a, a IV-a, a V-a, A VI-a, a VII-a, a 

VIII-a si a IX-a, de la institutiile școlare din Bucuresti, in limita unui numar de maximum 1000 copii in total. 

Fiecare şcoală va numi  o persoană responsabilă pentru competiţie. Această persoană va fi persoana de 

contact în relaţia cu organizatorii competiţiei. Înscrierea unui candidat se va face exclusiv prin profesorul 

responsabil din fiecare școală și prin completarea formularului de înscriere semnat de părinte sau tutorele 

legal. Candidaţilor care au mama, tatăl, fratele sau sora implicaţi în instituţiile organizatoare,  nu le va fi 

permisă participarea. 

Participarea in cadrul concursului implică acceptarea, din partea candidaţilor şi a familiei acestora, a condiţiilor 

şi regulilor competiţiei care sunt disponibile și pe site-ul www.englezacopii.ro.   

 

 

 



4. INSCRIERE SI INFORMATII 

Înscrierea în competiție se va face prin intermediul profesorilor responsabili din fiecare școala și prin 

completarea acordului scris de participare al parintilor. Perioada de înscriere va fi între 28 ianuarie – 31 martie 

2019, inclusiv, în limita celor 1000 locuri disponibile. Pentru a asigura condiții competitive egale, pe fiecare 

nivel (clasele a III-a, a IV-a, a V-a, A VI-a, a VII-a, a VIII-a si a IX-a) organizatorul poate impune o limita de 

inscrieri. Fiecare participant înscris și profesorul coordonator va primi un mesaj de validare a inscrierii prin 

email, din partea organizatorului. Persoanele care se vor inscrie în plus față de limita de 1000 participanți sau 

după perioada stabilită, vor fi informați că înscrierea lor nu s-a realizat și, in consecință, nu vor participa la 

concurs. 

Informațiile privind desfășurarea competiției dar și regulile de înscriere pot fi accesate online pe site-ul 

competiției https://www.englezacopii.ro/concurs/. Regulamentul și orice alte informații suplimentare privind 

diferite etape ale competiției vor putea fi accesate permanent pe site.  

Pentru intrebari privind desfasurarea competiției, vă rugăm să trimițeti un e-mail la: asistenteka@ih.ro sau să 

sunați la nr 0723 900 204.  

 

5. ORGANIZAREA COMPETITIEI 

Competitia presupune o etapa pentru sustinerea probei scrise și etapa finală pentru susținerea probei orale. 

Probele scrise se vor desfăsura în perioada 8 – 12 aprilie 2019, în fiecare școala participantă, fără a afecta 

programul școlar al elevilor. 

Persoana responsabilă de competiție din scoală se va asigura de disponibilitatea sălilor și de organizarea 
logistică, va asigura traficul și accesul candidatilor în sălile de curs.  
 
Proba scrisă va dura maxim 90 de minute.  
Candidaţii sunt rugaţi să sosească cu 15 de minute înainte de începerea testării.  
Testele scrise vor fi sigilate și corectate de către profesorii English Kids Academy pe baza baremului comunicat 

de catre  Comisia de Examinare nominalizată de organizatorii competiţiei în perioada 20 aprilie – 12 mai 2019. 

Punctajele provizorii vor fi afișate pe site-ul competiției până la data de 13 mai 2019. Contestațiile pot fi 

depuse în maxim 48 de ore de la afișare, pe adresa asistenteka@ih.ro, acestea urmând să fie soluționate de 

către Comisia de Examinare. În urma rezolvării contestațiilor vor fi făcute publice și rezultatele finale la proba 

scrisă. 

Pentru faza finală, de stabilire a câștigătorilor, primii 6 elevi cu cele mai mari punctaje pe nivel vor participa la 

proba orală. Proba orală va avea loc în 24 mai 2019. Comisia de Examinare va fi alcătuită din profesionişti 

calificaţi, cu experienţă în evaluare şi care sunt activi în acest sector. Hotărârile Comisiei sunt definitive.  

Organizatorii vor anunta clasamentul final pe fiecare categorie şi pe şcoli in cadrul Balului Britanic, care va 
avea loc în data de 07 iunie 2019, și ulterior, pe site-ul www.englezacopii.ro/concurs .  
Toţi elevii premianti si profesorii acestora vor fi invitaţi formal la ceremonia de premiere din cadrul Balului 
Britanic. 
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6. OBSERVAŢII APLICABILE CONCURSULUI FONIX: 

Odată începute testările, la ora anunţată, niciun candidat nu va mai fi admis în concurs, după cum niciunui 
candidat nu i se va permite să părăsească sala de concurs odată ce testarea a început.  
La începutul testărilor, subiectele vor fi prezentate într-un plic sigilat ce conţine întrebările.  
Candidaţii îşi vor scrie detaliile personale pe fiecare foaie folosită pentru exerciţii. Informaţiile trebuie scrise 
lizibil, în caz contrar fiind posibil ca participantul să nu fie notat. Detaliile personale vor fi sigilate pâna la 
finalizarea probei.  
În timpul testului nu poate fi folosit niciun alt material în afara celor puse la dispoziţie de organizatori.  
Folosirea dicţionarelor sau a altor materiale de referinţă este interzisă.  
 

7. PREMII: 

Toţi concurenţii la concursul de engleza FONIX, precum şi şcolile la care merg, vor primi cate o diplomă de 
participare. 
 
Profesorii care au elevi castigatori (locurile I-III) vor fi premiati cu cate un Curs de metodologie în predarea 
limbii engleze, precum si cu alte pachete din partea sponsorilor. 
Următoarele premii vor fi acordate elevilor castigatori: 

   

       - tabăra de vară cu profesori nativi din România pentru câştigătorii premiului I din clasele a III-a, a 

IV-a; valoarea unei tabere – 1790 lei 

 - reducere de 50% la un curs de 90 ore pentru castigatorul premiului I din clasa a V-a, a VI-a ,a VII-a, 

a VIII-a , a IX-a; valoarea premiului – 1995 lei 

 - pachete educaționale oferite de sponsorii concursului pentru câştigătorii premiului II și III din 

clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a si a IX-a. 

Premiile nu pot fi înlocuite cu valoarea lor în bani.  
În functie de resursele financiare atrase, organizatorii își păstrează dreptul de a modifica valoarea sau 
conținutul premiilor. Premiile finale și câștigătorii vor fi anunțați în cadru festiv, cu ocazia Balului Britanic. 
 

Persoanele de contact din partea organizatorului în legatura cu organizarea concursului FONIX sunt: 
- Pentru probleme educaționale: Liliana Gucianu (coordinator educațional al programului) – 

lilianagucianu@ih.ro. 
- Pentru probleme organizatorice: Manuela Lataretu (Director Executiv al organizației) -  

manuelalataretu@ih.ro. 
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