Nr. 4679/04.03.2019

ANUNŢ PRIVIND ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
- OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 2019 –
CLASELE IX-XII

I. DETALII ORGANIZATORICE
Sâmbătă, 09 martie 2019, ora 9.00, va avea loc ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI a OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ 2018-2019 - CLASELE IX-XII,
secțiunile A şi B, organizată în baza Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare în învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.
3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018
și OMEN nr. 3015/2019, a Procedurii M.E.N. nr. 24875/17.01.2019 privind evaluarea și
reevaluarea lucrărilor scrise ale elevilor participanți la etapa județeană/a sectoarelor
municipiului București a olimpiadelor scolare, a Notei M.E.N. nr. 37703/1.03.2019 și a
Regulamentului M.E.N. nr. 24715/16.01.2019 privind organizarea și desfășurarea
olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII.
ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - CLASELE IX-XII - se va
desfăşura în următoarele unităţi de învățământ:
SECTOR
1
2
3
4
5-6

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
C.N. „I. L. CARAGIALE”
C.N. „SPIRU HARET”
LICEUL TEORETIC „A. I. CUZA”
C.N. „GHEORGHE ŞINCAI”
LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU”

Concurenţii calificați pentru etapa sectoarelor municipiului București se vor prezenta sâmbătă,
09.03.2019, orele 08.30, la unitatea de învăţământ organizatoare. Ei vor avea asupra lor un act
de identitate (CI, paşaport, certificat de naştere).
CALENDARUL OLIMPIADEI







SÂMBĂTĂ, 09 MARTIE, 09.00-12.00: Elaborarea lucrărilor (timp de lucru - 3 ore)
LUNI, 11 MARTIE – MIERCURI, 13 MARTIE: Evaluarea şi notarea lucrărilor
MIERCURI, 13 MARTIE, ora 10.00 : Afişarea rezultatelor
MIERCURI, 13 MARTIE, ora 10.00 - JOI, 14 MARTIE, ora 10.00: Depunerea contestaţiilor
JOI, 14 MARTIE, ora 10.00 - VINERI, 15 MARTIE, ora 12.00: Rezolvarea contestaţiilor
VINERI, 15 MARTIE, ora 14.00 : Afişarea rezultatelor finale

II. STRUCTURA SUBIECTELOR
Corespondenţa dintre anii de studiu şi nivelurile CECRL este următoarea:
SECŢIUNEA A - REGIM DE PREDARE STANDARD
 clasa a IX-a – nivelul A2+ - B1
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clasa a X-a – nivelul B1 - B1+
clasa a XI-a – nivelul B1+ - B2
clasa a XII-a – nivelul B2+ - C1

SECŢIUNEA B - REGIM DE PREDARE INTENSIV ŞI BILINGV
 clasa a IX-a – nivelul B1
 clasa a X-a – nivelul B1+ - B2
 clasa a XI-a – nivelul B2 - C1
 clasa a XII-a – nivelul C1
Pentru ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - CLASELE IX-XII - se
susține o probă scrisă cu durata de 3 ore, structura subiectelor fiind următoarea:
SECŢIUNEA A
1. USE OF ENGLISH (40 puncte) - VERB CLOZE - 10 puncte; WORD FORMATION - 10
puncte; MULTIPLE CHOICE - 10 puncte; TRANSLATE INTO ENGLISH - 10 puncte
2. INTEGRATED SKILLS (60 puncte)
 READING COMPREHENSION (MULTIPLE CHOICE) - 10 puncte
 ESSAY WRITING - 50 puncte: clasa a IX-a - narrative essay; clasa a X-a - narrative descriptive essay; clasa a XI-a - for&against essay; clasa a XII-a - opinion essay (având
ca suport textul de la READING COMPREHENSION)
SECŢIUNEA B
1. USE OF ENGLISH (40 puncte) - VERB CLOZE - 10 puncte; WORD FORMATION - 10
puncte; MULTIPLE CHOICE - 10 puncte; TRANSLATE INTO ENGLISH - 10 puncte
2. INTEGRATED SKILLS (60 puncte)
 READING COMPREHENSION (MULTIPLE CHOICE) - 10 puncte
 ESSAY WRITING - 50 puncte: clasa a IX-a - narrative - descriptive essay; clasa a X-a for&against essay; clasa a XI-a - opinion essay; clasa a XII-a - reflective essay (având ca
suport textul de la READING COMPREHENSION)
III. CRITERII DE CALIFICARE PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ
A. Conform prevederilor Regulamentului M.E.N. nr. 24715/16.01.2019 privind organizarea și
desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII, pentru etapa a II-a de
selecție a ETAPEI JUDEȚENE/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – CLASELE IX-XII,
respectiv proba orală, se califică elevii care au obţinut cel puţin 95 de puncte la proba scrisă.
B. Conform prevederilor art. 6 din Regulamentul M.E.N. nr. 24715/16.01.2019, la etapa
națională se pot califica participanții la ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală)
de minimum 90 puncte, în limita locurilor alocate fiecărui sector pentru fiecare dintre cele
două secțiuni.
C. Conform prevederilor art. 7 din Regulamentul M.E.N. nr. 24715/16.01.2019, la ETAPA
JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în cazul egalității de puncte între
candidații aflați pe locurile calificabile, comisia de organizare, evaluare și soluționare a
contestațiilor va aplica următoarele criterii specifice de departajare, după cum urmează:
1. punctajul de la proba scrisă (USE OF ENGLISH)
2. punctajul de la proba integrată - ESEU
3. punctajul de la proba de SPEAKING
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D. În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la
organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea
competenței gramaticale (USE OF ENGLISH).
E. Conform prevederilor art. 8 din Regulamentul M.E.N. nr. 24715/16.01.2019, la etapa
națională a olimpiadei de limba engleză Municipiului Bucureşti i se alocă, conform Metodologieicadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar,
aprobată prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare,
introduse prin OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019, un număr de 6 locuri/an de
studiu pentru fiecare secțiune (câte 1 loc/sector). Vor fi selecționați elevii participanți la etapa
sectoarelor Municipiului București, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, cu
respectarea punctajului minim prevăzut de precizările Regulamentului M.E.N. nr.
24715/16.01.2019.
F. Conform prevederilor art. 8 din Regulamentul M.E.N. nr. 24715/16.01.2019, la etapa
națională a olimpiadei se atribuie maximum 23 locuri suplimentare/an de studiu (pentru
fiecare an de studiu se alocă 13 locuri pentru secțiunea A și 10 locuri pentru secțiunea B), în
ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după
finalizarea ETAPEI JUDEȚENE/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și calificarea
elevilor participanți conform prevederilor art. 6 și 7 din Regulamentul M.E.N. nr.
24715/16.01.2019.
Pentru elevii care au obținut la ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasamentul realizat la nivel național care
le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri
suplimentare atribuite.
IV. ANUNȚAREA ELEVILOR ȘI ASIGURAREA RESURSEI UMANE




Prezentul anunţ va fi transmis tuturor unităţilor de învăţământ care vor proceda la afişarea
lui la loc vizibil şi accesibil elevilor, solicitându-se, totodată, profesorilor de limba engleză
să realizeze prelucrarea lui cu elevii calificați la etapa pe sector.
Unităţile şcolare care au elevi calificați vor asigura câte 1 profesor supraveghetor (de altă
specialitate decât limba engleză) și câte 1 profesor evaluator pentru fiecare 5 sau mai
puţini elevi calificați.
Lista cu numele profesorilor supraveghetori și lista cu profesorii evaluatori propuși
vor fi trimise prin fax unității de învățământ - gazdă a etapei pe sector și pe mail
profesorului metodist coordonator al școlii de apartenență a elevilor calificați pâna joi,
07.03.2019. Profesorii supraveghetori se vor prezenta sâmbătă, 09.03.2019, ora 8.00
la sediul unității de învățământ - gazdă a etapei din sectorul de provenienţă.
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
IOANA MIHAELA NEACŞU

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU LIMBI MODERNE,
MARIA BUJAN
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