
Competiţia de limba şi literatura română  

în şcolile cu predare în limba română din Serbia 

 
Începând cu 2005, Departamentul de Limba şi Literatura Română de la Universitatea din Novi 

Sad şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Serbia organizează, anual, Competiţia de limba şi literatura 

română pentru elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, concurs ce cuprinde două faze: regională şi republicană. 

Întocmirea testelor şi evaluarea rezultatelor elevilor sunt, în fiecare an, sarcina profesorilor de la 

Departamentul de Limba şi Literatura Română, de la Universitatea din Novi Sad. Participarea lectorului 

de limba română de la Departamentul de limbă şi literatură română de la Universitatea din Novi Sad a fost  

una constantă, de-a lungul acestor ani, şi benefică pentru calitatea concursului. Implicarea sa în realizarea 

testelor, precum şi în corectarea lucrărilor elevilor este de la sine înţeleasă, dar, în aceeaşi măsură, şi-a 

asumat activităţi de relaţii publice – contacte cu presa, interviuri, declaraţii. Rolul Institutului Limbii 

Române este unul crucial, întrucât oferă suport material consistent pentru îndeplinirea exemplară a tuturor 

acestor sarcini şi promovează acţiunile prin care se cultivă limba română în străinătate.  

În acest an, faza regională a concursului s-a desfăşurat pe 02.04.2015, la Şcoala generală 

„Coriolan Doban” din Coştei, prin bunăvoinţa şi buna organizare pe care le-au dovedit domnul director 

Mircea Boldovină şi ceilalţi profesori din respectiva instituţie, dar şi prin implicarea activă a dascălilor 

din şcolile de unde provin elevii participanţi la concurs. Tot în localitatea din sudul Vârşeţului, la aceeaşi 

unitate de învăţământ, a fost programată, pe data de 21mai, şi faza republicană. La concursul din acest an 

au fost înscrişi 27 de elevi  (15 de elevii de clasa a VII-a şi 12 de elevii de clasa a VIII-a) din 9 şcoli, din 

totalul de 15 şcoli cu predare în limba română din Voivodina. La faza republicană participă şapte elevi 

din clasa a VII-a şi şase din clasa a VIII, ei fiind cei care s-au calificat în urma rezultatelor obţinute la 

faza regională.  

Comisia de concurs a fost alcătuită din: prof. univ. dr. Marina Puia-Bădescu, conf. univ. dr. Laura 

Spăriosu, conf. univ. dr. Sorin Daniel Vintilă (lectorul de limba română din cadrul Departamentului), lect. 

univ. dr. Virginia Popović. Testele întocmite de comisie conţin douăzeci de întrebări: două dintre ele 

urmăresc cunoştinţele din sfera literaturii şi a teoriei literare pe care şi le-au însuşit elevii, iar optsprezece 

vizează gradul de cunoaştere a diferitelor aspecte gramaticale. Pentru a se califica la nivelul republican al 

competiţiei, elevii sunt nevoiţi să acumuleze un minim de 16 puncte. În mod similar, premierea 

participanţilor, la faza finală, se face în funcţie de obţinerea aceluiaşi punctaj minimal. 

Departamentul de Limba şi Literatura Română din Novi Sad promovează continuitatea acestui 

concurs, atât ca motivaţie pentru elevi (un punctaj bun îi poate ajuta la înscrierea la facultate), cât şi în 

speranţa că, peste câţiva ani, unii dintre aceşti concurenţi vor deveni studenţi ai secţiei de limba şi 

literatura română de la Universitatea din Novi Sad.  
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