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REGULAMENTUL SPECIFIC
privind organizarea și desfășurarea
OLIMPIADEI DE LIMBA NEOGREACĂ
(maternă și modernă)
- gimnaziu si liceu CAPITOLUL I - CADRUL GENERAL
Art. 1. (1) Olimpiada de limba neogreacă, inițiată și organizată de Uniunea Elenă din România
(UER) din anul 2002, se încadrează, începând din anul școlar 2009 – 2010, în seria olimpiadelor și
concursurilor naționale școlare cuprinse în Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare
naționale finanțate de Ministerul Educației.
(2) Conceptul care stă la baza Olimpiadei de limba neogreacă, respectiv a Olimpiadei Internaționale
a Elenismului este în consens cu Propunerea de recomandare a Consiliului privind competențelecheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, document al Comisiei Europene, 2018, contribuind la
formarea competențelor lingvistice, definite drept capacitatea elevului de a utiliza diferite limbi în
mod corespunzător și eficient pentru comunicare și a competențelor de sensibilizare și expresie
culturală.
(3) Scopul general al acestei competiții este identificarea și valorizarea elevilor cu un înalt nivel de
competența în domeniul limbii, culturii și civilizației neoelene, precum și promovarea excelenței în
acest domeniu, în vederea susținerii identității lingvistice și culturale a grecilor de pretutindeni.
(4) Prezentul regulament este elaborat conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare, aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012, cu modificările și
completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4203/2018, OMEN nr. 3015/2019 și OME nr.
3123/2022, numită în continuare Metodologie-cadru.
Art. 2. Olimpiada de limba neogreacă evaluează nivelul competențelor generale de comunicare
vizând receptarea textelor scrise în diferite situații de comunicare, redactarea unui text simplu și
coerent pe teme familiare sau de interes personal, descriind experiențe și impresii, elaborarea unui
eseu pe o temă dată, transferul și medierea mesajelor în situații variate de comunicare.
Art. 3. (1) Olimpiada de limba neogreacă are, de regulă, următoarele etape: județeană/ pe municipiul
București, națională și internațională.
(2) Criteriile pentru selectarea elevilor pentru lotul național lărgit în vederea participării la Olimpiada
Internațională a Elenismului sunt stabilite de Comisia centrală a Olimpiadei de Limba neogreacă,
conform prevederilor Metodologiei-cadru.
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Art. 4. La etapele județeană, națională și internațională, competiția are o singură probă scrisă, pe
durata a 3 (trei) ore, pentru toate nivelurile de competență de comunicare și pentru toate categoriile
de vârstă.
Art. 5. (1) La competiție (etapele județeană și națională), pot participa elevi de la toate formele de
învățământ de stat, particular, confesional sau organizat în cadrul comunităților elene. Participarea
la olimpiadă este opțională.
(2) Olimpiada de limba neogreacă se desfășoară pe nivel de competență lingvistică și pe categorii
de vârstă, respectând standardele Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi: - A1
categoria începători, organizat pe două categorii: A1 (ciclul gimnazial) și A1 (ciclul liceal), A2;
mediu - B1 – B2; avansați - C1 - C2.
Art. 6. Fiecare comisie județeană de olimpiadă, în colaborare cu filialele Uniunii Elene din România,
stabilește criteriile obiective de repartizare a locurilor pe nivel de vârstă și de competență lingvistică
și criteriile de departajare a candidaților care au obținut punctaje egale și se află în situația calificării
pentru faza națională.
CAPITOLUL II - PROGRAMA ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR
Art. 7. (1) Subiectele la proba scrisă evaluează nivelul competențelor dobândite atât prin educație
formală cât și informală, corelate cu anumite conținuturi parcurse în anii de studiu anteriori, până
la nivelul de competență lingvistică pentru care concurează.
(2) În pregătirea elevilor, se vor folosi manualele de limbă greacă pentru predare în comunităţile
teritoriale ale Uniunii Elene din România. Acestea sunt următoarele:
a. Nivelul A1 (gimnaziu) – Epikoinoniste ellinika – vol I, lecţiile 1-12 (inclusiv);
- Manual suplimentar KLIK (6-12) din Grecia;
b. Nivelul A1 (liceu) și Nivelul A2 - Epikoinoniste ellinika, vol. I – integral;
(3) Diferenţa dintre niveluri de competență lingvistică se va face prin gradul de dificultate al
subiectelor, după cum urmează:
c. Nivelul B1 - Epikoinoniste ellinika – vol II – integral;
d. Nivelul B2 - Epikoinoniste ellinika – vol. III – integral;
e. Nivelul C1 – KALEIDOSCOP – vol. I - în măsura posibilității de achiziționare în timp util sau,
în caz contrar, toate cele trei volume Epikoinoniste ellinika la care profesorul poate adăuga și o
bibliografie suplimentară, selectată de el.
f. Nivelul C2 – KALEIDOSCOP – vol II.- în măsura posibilității de achiziționare în timp util sau,
în caz contrar, toate cele trei volume Epikoinoniste ellinika, la care profesorul poate adăuga și o
bibliografie suplimentară, selectată de el.
(4) Cadrele didactice din țară care predau cursul de limba greacă și profesorii detașați din Grecia vor
transmite la U.E.R. propunerile de subiecte. Acestea vor fi arhivate și transmise mediului universitar,
care va alcătui forma finală a subiectelor pentru etapele județeană, națională și internațională.
(5) Pentru etapele județeană, națională și internațională, subiectele și baremele de corectare și notare
sunt elaborate de profesori din mediul universitar, în colaborare cu Uniunea Elenă din România și
sunt verificate de un cadru didactic universitar, președintele Comisiei Naționale de Specialitate.
(6) Subiectele selectate pentru etapa județeană, conform prevederilor alineatului anterior, vor fi
transmise de către consilierul din cadrul Ministerului Educației fiecărui inspector responsabil cu
organizarea și desfășurarea etapei județene a olimpiadei.
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Art. 8. (1) Etapele evaluării răspunsurilor la etapa județeană sunt următoarele:
- Vicepreședintele și secretarul comisiei de organizare a competiției la nivel județean vor numerota
lucrările de la 1 la n, cu specificarea indicativului județului (de exemplu: A1 (gimnaziu) IS – 1, A1
(liceu) IS – 2…), indiferent de nivel, apoi le vor scana, arhiva și transmite pe adresa electronică a
Uniunii Elene din România uer.olimpiada@gmail.com.
(2) În termen de maximum 30 de zile de la desfășurarea etapei județene, Uniunea Elenă din România
și universitatea parteneră vor realiza evaluarea lucrărilor primite de la fiecare inspectorat școlar,
asigurând corectitudinea, unitatea și obiectivitatea evaluării; rezultatul stabilit de către universitate
nu se contestă.
(3) După ce se va încheia evaluarea, universitatea parteneră va comunica rezultatele finale ( pe clase
și pe secțiuni) consilierului din cadrul Ministerului Educației, prin completarea unui tabel de tipul:
Nr. crt.
Numele și
Clasa/școala/localitatea Secțiunea
Punctajul
Profesor
prenumele
obținut
pregătitor
elevului

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA COMISIILOR
Art. 9. (1) În funcție de specificul fiecărui județ și conform art. 14 din Metodologia – cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în cazul în care numărul de unități de
învățământ/elevi care pot participa este mic, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze
etapele pe școală și/sau locală ale unei olimpiade naționale, organizând direct etapa județeană/ a
municipiului București, în parteneriat cu Uniunea Elenă din România (filiala locală).
(2) La toate etapele olimpiadei, punctajul maxim pentru rezolvarea corectă a subiectului la fiecare
nivel de competență este de 100 de puncte.
Art. 10. Evaluarea lucrărilor scrise este realizată la sediul central al Uniunii Elene din România, de
către profesorii de specialitate din Grecia, integrați în sistemul de învățământ din România, în cadrul
oficial al schimburilor culturale dintre România și Republica Elenă, sub coordonarea profesorilor
universitari de la Departamentul de Neogreacă de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a
Universității București și profesorii Uniunii Elene din România.
CAPITOLUL V - SELECȚIA ELEVILOR ȘI NORMA DE REPREZENTARE
Art. 11. (1) Performanțele obținute în anul anterior și opțiunea elevilor vor fi criterii de selecție
pentru participarea la Olimpiada de limba neogreacă din anul în curs.
(2) Calificarea elevilor din fiecare comunitate elenă/ județ la faza națională a olimpiadei se face în
ordinea descrescătoare a mediilor, în funcție de numărul de locuri alocat comunității
elene/județului/municipiului București, indiferent de anul de studiu, până la epuizarea locurilor
repartizate, în funcție de rezultate și de numărul elevilor din fiecare județ care studiază limba
neogreacă.
(3) Criteriile de înscriere a concurenților la nivelul de competență lingvistică și la grupa de vârstă
sunt:
 Pentru elevii care nu au luat niciun premiu sau mențiune în anii anteriori:
a. Nivelul A1 (ciclul gimnazial)– cel mult 3 participări;
b. Nivelul A1 (ciclul liceal) – o singură participare;
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c. Nivelul A2 – cel mult 3 participări (pentru elevii de gimnaziu) și cel mult 2 participări
pentru elevii de liceu;
d. Nivelurile B1- B2 – cel mult două participări;
e. Nivelul C1 – fără limită privind numărul de participări anterioare;
f. Nivelul C2 – fără limită privind numărul de participări anterioare.
 Pentru elevii care au luat premiu sau mențiuni – este obligatorie concurarea la un nivel
superior de competență lingvistică.
(4) Nivelurile obligatorii de înscriere în competiție pentru elevii din România care au absolvit un
anumit număr de clase în sistemul de învățământ preuniversitar din Grecia și s-au transferat în
sistemul de învățământ preuniversitar din țară sunt următoarele:
- nivelul A2 - inclusiv până la clasa a III-a;
- nivelul B1 - inclusiv până la clasa a VII-a;
- nivelul B2 - inclusiv până la clasa a IX-a;
- nivelul C1 sau C2, în funcție de nivelul de cunoaștere a limbii, la aprecierea profesorului elevului
concurent - mai mult de clasa a X-a.
(5) Punctajul minim de calificare de la fazele naţională și internațională ale olimpiadei trebuie să
reprezinte cel puțin 80% din punctajul maxim al nivelului de competență.
Art. 12. În cazul în care unii dintre elevii calificați pentru etapa națională optează pentru participarea
la o altă disciplină sau, din motive personale, nu mai doresc să participe la etapa națională a
olimpiadei de neogreacă, locurile rămase libere vor fi repartizate candidatului/ candidaților de pe
locul următor, în clasamentul general al competiției.
CAPITOLUL VI - PREMIEREA
Art. 13. (1) La toate etapele olimpiadei, ierarhia concurenților, în vederea premierii se stabilește în
ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute, în cadrul fiecărui nivel de competență
lingvistică.
(2) La etapa națională, la fiecare nivel de competență/categorie de vârstă, se acordă câte 3 premii (de
regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III) și un număr de mențiuni, în funcție de numărul de
participanți de la fiecare nivel de competență/categorie de vârstă, pentru cel mult 15% din numărul
acestora.
Art. 14. La etapele națională și internațională, premiile și mențiunile se acordă de către Ministerul
Educației.
CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE
Art. 15. (1) După stabilirea listei elevilor care participă la etapa națională, fiecare inspector
responsabil cu desfășurarea olimpiadei va organiza, la nivelul inspectoratului școlar, o întâlnire cu
elevii calificați pentru etapa națională/ internațională, cu profesorii însoțitori și cu părinții elevilor
minori, în vederea instruirii acestora pentru participarea copiilor la olimpiadă.
(2) Participanții la etapa națională vor fi însoțiți, de regulă, de câte 1 profesor la 10 elevi, nominalizat
de către inspectoratul școlar.
(3) La fiecare etapă a olimpiadei, concurenții vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie,
ștampilat pentru anul școlar în curs sau cartea de identitate, ca document necesar profesorilor
asistenți pentru verificarea identității concurenților, precum și avizul epidemiologic, eliberat de
medicul de familie cu cel mult 48 de ore înainte de începerea competiției.
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Art. 16. Profesorul delegat pentru a însoți lotul județului/al municipiului București la etapa națională
răspunde în privința supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora la etapa națională a
olimpiadei și în timpul desfășurării acesteia.
Art. 17. În cazul în care familia unui elev dorește să-l însoțească la etapa națională, inspectorul de
specialitate va solicita părinților o declarație pe propria răspundere, prin care aceștia iau la cunoștință
programul olimpiadei, respectarea acestuia, supravegherea elevului, precum și obligația finanțării
deplasării și cazării acestuia.
Art. 18. (1) Elevii care au obținut premii la etapa națională a Olimpiadei de Limbă neogreacă, la
fiecare nivel, vor participa la Olimpiada Internațională a Elenismului.
(2) Elevii din alte țări care doresc să participe la Olimpiada Internațională a Elenismului vor face o
solicitare la sediul Uniunii Elene din România, prin intermediul comunității din țara în care locuiesc.
(3) Olimpiada Internațională a Elenismului se desfășoară în fiecare an în România, în clădirea
Parlamentului (sala de ședințe a Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport), sub înaltul
patronaj al Parlamentului României și al Parlamentului Republicii Elene, fiind organizată de
Uniunea Elenă din România, în parteneriat cu Ministerul Educației.
Art. 19. În anul şcolar 2021-2022, deplasarea şi participarea în format fizic la faza naţională a
Olimpiadei de Limbă neogreacă a reprezentanţilor unui judeţ/municipiul Bucureşti, elev/elevi şi
profesor însoţitor, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile
pe teritoriul României, referitoare la măsurile de prevenire şi combatere a infecțiilor cu virusul
SARS-CoV-2. În acest sens, toţi reprezentanţii unui judeţ/municipiul Bucureşti vor semna o
declaraţie prin care îşi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin
respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare din România. Această declaraţie, cu acordul
exprimat, va fi semnată şi de părinţii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaraţiei
va ramane la dosarul olimpiadei de la inspectoratul şcolar, iar o copie a acesteia va fi înmânată de
profesorul însoţitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei naţionale.
Art. 20. În anul şcolar 2021-2022, deplasarea şi participarea în format fizic la faza internaţională a
Olimpiadei Internaționale a Elenismului a membrilor delegaţiei din străinătate, formată din elevi şi
profesori, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în vigoare, valabile atât pe
teritoriul tării de unde provin participanții, cât şi pe teritoriul României, ţără organizatoare a
olimpiadei internationale, referitoare la măsurile de prevenire şi combatere a infecțiilor cu virusul
SARS-CoV-2. În acest sens, toţi membrii delegaţiei vor semna o declaraţie prin care îşi vor exprima
acordul referitor la realizarea deplasării şi participării, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, în
vigoare din țara de proveniență a candidaților şi din România, ţara organizatoare a olimpiadei
internationale. Această declaraţie, cu acordul exprimat, va fi semnată şi de părinţii
elevului/reprezentantul legal al elevului.
Art. 21. Prezentul regulament intră în vigoare în anul şcolar 2021-2022 şi poate fi completat/revizuit
şi cu alte aspecte organizatorice specifice în anii şcolari următori. Regulamentul rămâne în vigoare
până la o nouă reglementare.
Director,
Alexandu Szepesi

Expert,
Neculai Livia
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