
MINISTERUL EDUCAŢIEI

Proiect Educațional Regional “Muzica rațiunii”
Metodologia pentru competiția din 14 mai 2022

1. Participarea este gratuită.

2. Competiția se va desfăşura exclusiv online, pe trei secțiuni independente: Limba şi

literatura română, Matematică, Arte plastice.

3. Probele de Limba română și Matematică
Sâmbătă, 14 mai 2022, vor fi disponibile pe site-ul muzica-ratiunii.cngt.ro butoanele

corespunzătoare probelor, diferențiate pe clase.

4. Programul este următorul:

Clasa Durata
fiecărei
probe*

Intervalul în care este activ testul

Limba română Pauză Matematică

3 45’ 10:00 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:45

4 45’ 10:00 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:45

5 60’ 10:00 - 11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 12:15

*În limita încadrării în intervalul de timp menționat mai sus!

5. Procedura de lucru este următoarea:

5.1. Vă deconectați de pe toate conturile asociate dispozitivului de pe care susțineți

competiția

5.2. Mergeți pe site-ul proiectului: muzica-ratiunii.cngt.ro

5.3. Apăsați butonul corespunzător disciplinei și clasei

5.4. Alegeți din lista de conturi sau vă conectați la contul cu care v-ați înscris

5.5. Din pagina testului, apăsați butonul Start test.
5.6. Aveți grijă să trimiteți răspunsurile înainte de expirarea termenului prevăzut în

tabelul de mai sus.

6. Rezultatul fiecărui test îl veţi primi automat la sfârşitul completării formularului, după ce

îl trimiteți (butonul Submit sau Trimite).
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7. Proba de Arte plastice
Sâmbătă, 14 mai 2022, după ora 13:00, va fi afișată tema împreună cu detaliile și

cerințele privind realizarea lucrării. Lucrarea va fi trimisă astfel:

- elevii din școlile partenere și colaboratoare le vor transmite cadrelor didactice care

i-au înscris la competiție, în perioada 15 - 20 mai 2022;

- elevii înscriși individual (prin completarea formularului online) vor trimite lucrarea pe

email-ul dedicat proiectului, muzica-raţiunii@cngt.ro, cu subiectul „Galerie arte

plastice”, în perioada 15 - 20 mai 2022.

Toate lucrările trimise vor fi incluse în galeria de artă a proiectului, ce va fi

deschisă/disponibilă începând cu data de 23 mai 2022.

8. În cursul zilei de sâmbătă veți primi pe e-mail diploma de participare.

9. În urma centralizării punctajelor la fiecare probă, în cursul săptămânii 16 - 20 mai 2022,

vor fi acordate diplome suplimentare celor ce au obținut rezultate remarcabile.

Probă tehnică
Până vineri, 13 mai 2022, ora 14:00 trebuie parcurse testele tehnice pentru fiecare dintre
probele la care v-ați înscris, astfel încât copiii să se familiarizeze cu pașii. Dacă sunt
probe tehnice, ele trebuie rezolvate până vineri, ora 15:00!

SUCCES TUTUROR!
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