Nr. 4142/25.02.2019

ANUNŢ PRIVIND ETAPA JUDEȚEANĂ/A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
- OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 2018-2019

I. DETALII ORGANIZATORICE

SÂMBĂTĂ, 02 MARTIE 2019, ora 09.00, va avea loc etapa județeană/a sectoarelor
municipiului București, clasele VII-XII, organizată în baza Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar, aprobată prin
O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin
O.M.E.N. nr. 4203/2018 și O.M.E.N. nr. 3015/2019, și a Regulamentului specific M.E.N. nr.
24716/16.01.2019 privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba
germană modernă, clasele VII-XII.
Olimpiada pentru clasele IX-XII va avea loc la COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, iar
pentru clasele VII-VIII la LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”.
Concurenţii înscriși pentru etapa sectoarelor municipiului București se vor prezenta sâmbătă,
02.03.2019, ora 08.30, la unitatea de învăţământ organizatoare precizată anterior. Ei vor
avea asupra lor:
1. un act de identitate (CI, paşaport, certificat de naştere);
2. declarația - tip specifică olimpicilor de la limba germană modernă, în cazul în care acest
document nu a fost predat deja profesorului îndrumător;
3. pix/stilou cu pastă/cerneală neagră, întrucât redactarea lucrărilor se va face doar cu
pastă/cerneală neagră!
II. STRUCTURA SUBIECTELOR

Art. 3, alin. (1) din Regulamentul specific M.E.N. nr. 24716/16.01.2019 precizează faptul că
olimpiada se organizează în baza programelor școlare în vigoare, coroborate cu nivelurile de
referință CECRL, astfel:

Nivel CECRL:

A1

Clase la care se VII, VIII
organizează proba:

A2

B1

VII, VIII, IX, IX, X
X

B2

C1

X, XI, XII

XI, XII

La etapa sectoarelor municipiului București se susține o probă scrisă individuală, care are
următorul format:
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itemi de redactare de text pe baza unei teme date/unui motto dat – maximum 34 de
puncte;
itemi de înțelegere a textului citit – maximum 10 puncte;
itemi de înțelegere a textului audiat – maximum 10 puncte.

III. CRITERII DE CALIFICARE PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ
În conformitate cu prevederile Art. 15, alin. (3) din O.M.E.N. nr. 4203/2018, coroborate cu
modificările şi completările ulterioare, introduse prin O.M.E.N. nr. 3015/2019, pentru etapa
națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/regim de
studiu/disciplină/modul/calificare profesională/domeniu profesional fiecărui inspectorat școlar
județean (IȘJ) și fiecărui sector al Municipiului București.
Art. 3, alin. (2) din Regulamentul specific M.E.N. nr. 24716/16.01.2019 dispune: La etapa
națională a Olimpiadei se califică elevii de la nivelurile A2, B1, B2, C1. Elevii de la nivelul A1 participă
până la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București inclusiv.
Având în vedere nivelurile lingvistice pentru care se organizează probele la etapa națională, din
fiecare sector se pot califica la această etapă câte 5 elevi.
Pentru etapa națională, se califică, pentru fiecare nivel (A2l, B1, B2, C1) elevul care a obținut,
cumulativ, cel mai mare punctaj pe nivel (indiferent de clasa arondată nivelului) și minim 14
puncte la proba de producere de text scris, la etapa pe fiecare sector al municipiului București,
conform prevederilor art. 6, alin, (7) din Regulamentul specific M.E.N. nr. 24716/16.01.2019.
Se va aloca, în mod obligatoriu, un loc pentru elevul de la nivelul A2 gimnaziu (VII-VIII) care a
întrunit punctajul cel mai mare la această categorie, cu respectarea prevederii punctajului
minim de 14 puncte la producerea de text scris.
În conformitate cu prevederile Art. 6, alin. (8) din Regulamentul specific M.E.N. nr.
24716/16.01.2019, la etapa sectoarelor municipiului Bucureşti, în cazul egalității de puncte
între candidații aflați pe un loc calificabil, comisia de organizare și evaluare din fiecare sector
folosește criteriile specifice de departajare, aplicate în ordinea enumerării, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

încadrare în temă a textului elaborat;
corectitudinea gramaticală și coerența textului elaborat;
respectarea numărului de cuvinte precizat pentru elaborarea textului;
originalitate și creativitate.

În conformitate cu prevederile Art. 15, alin. (4) şi (5) din O.M.E.N. nr. 4203/2018, coroborate cu
modificările şi completările ulterioare, introduse prin O.M.E.N. nr. 3015/2019, pentru etapa
națională a olimpiadei se atribuie 23 locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea
etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după calificarea participanților pe locurile
prevăzute la art. 15 alin. (3) din O.M.E.N. nr. 4203/2018, coroborat cu O.M.E.N. nr. 3015/2019.
În conformitate cu prevederile Art. 15, alin. (6) din O.M.E.N. nr. 4203/2018, coroborate cu
modificările şi completările ulterioare, introduse prin O.M.E.N. nr. 3015/2019, pentru elevii care
au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasamentul naţional care le conferă o
potențială calificare pe locurile suplimentare nu se face departajare, chiar dacă se depășește
numărul de locuri suplimentare atribuite conform O.M.E.N. nr. 4203/2018, coroborat cu O.M.E.N.
nr. 3015/2019.
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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
germană modernă să realizeze prelucrarea lui cu elevii înscriși la etapa pe sector.
Unităţile şcolare care au elevi înscriși vor asigura câte 1 profesor supraveghetor (de altă
specialitate decât limba germană) și 1 profesor evaluator local/fiecare 5 sau mai puţini
elevi înscriși.
Lista cu numele profesorilor supraveghetori pentru liceu va fi trimisă prin fax la
Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” până joi, 28.02.2019, ora 12.00. Aceştia se vor prezenta
sâmbătă, 02.03.2019, ora 8.00 la C.N. „I.L. Caragiale”.
Profesorii evaluatori locali pentru LV și HV - liceu sunt așteptați sâmbătă, 02.03.2019,
ora 12.00, la C.N. „I.L. Caragiale”.
Lista cu numele profesorilor supraveghetori pentru gimnaziu va fi trimisă prin fax la
LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” până joi, 28.02.2019, ora 12.00. Aceştia se
vor prezenta sâmbătă, 02.03.2019, ora 8.00 la LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU
VLAHUȚĂ”.
Profesorii evaluatori locali pentru gimnaziu - LV, HV, SP/nivel A1 și LV, HV/nivel A2 se vor prezenta sâmbătă, 02.03.2019, ora 11.30, la LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU
VLAHUȚĂ”.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
IOANA MIHAELA NEACŞU

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU LIMBI MODERNE,
MARIA BUJAN
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