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Capitolull
Prezentare generală
Art. l.

(1) Ol impiada de limba germană modernă este un concurs de excelenţă, care

um1ăreşte

stimularea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană, a competenţelor sociale şi
civice. a inteligenţei lingvistice şi a creativităţii elevilor.

(2) Ol impiada de limba
!Yietodologiei - cadru

de

germană modernă se destăşoară în conformitate cu prevederile

organizare şi desfăşurare

a

competiţii/ar şcolare,

aprobată

prin

O.M.E.C.T.S. nr. 3035110.01.2012, care constituie cadrul j uri dic general valabil pentru organizarea
olimpiadei.

Art. 2. Olimpiada de limba germană modernă se desfăşoară la clasele VII- VIII de la etapa pe şcoală
până la etapa j udeţea nă şi la clase le IX -XII, de la etapa pe şcoală până la etapa naţională şi, după caz.
internaţională, în anii în care se organizează aceasta.

Art. 3. (1) La ol impiada de limba germană modernă pot participa elevii de la toate forn1ele de
învăţământ: zL seral. c u frecve nţă redusă, elevii de la învăţământul de stat, particular sau confesional,
inclusiv elevii care nu învaţă limba germană în

şcoală dar consideră că au competente ade cvate în
,

domeniu şi participă Ia toate etapele organizate şi îndeplinesc condiţiile de calificare pentru etapele
superioa re Având în vedere faptul că pentru gimnaziu nu se organizează etapa naţională. se acceptă
.

participarea elevilor de ginmaziu. c apabi li de performanţe deosebite, la clasa a IX�a, cu condiţia ca
aceşti a să parcurgă toate etapele succesive de selecţie de la clasa a IX-a.

(2) Nu sunt admişi la olimpiada de limba germană modemă c on curenţi care în anul şcolar
cu re nt

au învăţat la clase cu predare în limba germană. Aceştia au d reptul să participe la olimpiada de

limba germană maternă.

Art. 4. În continuare, termenul ,Judeţ" se referă şi la Municipiul Bucureşti, termenul "etapă judeţeană"
se

referă şi la etapa pe

m uni cipiul Bucureşti,

termenul "comisie judeţeană" se referă la c omi sia de
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organizare şi evaluare de la etapa judeţeană a olimpiadei de limba germană modernă. iar termenul
"comisia centrală" se referă la comisia centrală

a olimpiadei naţionale de limba germană modernă.

Art. 5. (1) Având în vedere situaţiile complexe existente referitoare la modul de însuşire a limbii
germane moderne de către concur enţ i

,

aceştia

vor

fi împărţiţi pe clase şi, în cadrul fiecărei clase,

olimpiada se organizează pe categorii, în funcţie de numărul de ore de învăţare a limbii acumulate de
elev, de la începerea învăţării limbii şi până la momentul desfăşurării etapei judeţene din anul şcolar
respectiv.
(2) În stabilirea categoriei la care este înscris elevul la olimpiadă, se ţine cont de toate orele
acumulate de învăţare a limbii asistată (cu profesor), inclusiv orele de la discipline non-lingvistice
studiate în limba germană (la clasele cu predare în limba germană sau la clasele cu profil bilingv).
Stabilirea numărului de ore se bazează pe documentele şcolare (foi matricole şi adeverinţe de studiu) şi
pe declaraţia scrisă a elevului, semnată de profesorul îndrumător şi de părinţi/tutori legali (în cazul
elevilor minori).

(3) Categoriilor le corespund niveluri de competenţe, conform Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi (CECRL), stabilite în conformitate cu prevederile din programele şcolare în
vigoare, aşa cum sunt prezentate în tabelul următor
Categorie:

(în mod crescător):

l

II

III

IV

V

Nivel CECRL:

Al

A2

Bl

B2

CI

Număr minim de ore
de învăţare:

140

280

450

720

1100

VII, VIII

VII, VIII,

Vli,VIII, IX,

IX, X, XI,

IX, X, XI,

IX, X

X, XI. XII

XII

XII

Clase

la

care

organizează proba:

se

(4) Elevii vor fi înscrişi la olimpiada de limba germană modernă la nivelul corespunzător
numărului de ore de învăţare acumulate, sau, după caz, conform precizărilor din următorul paragraf.

(5) Elevii al căror nivel, conform CECRL, în privinţa competenţei de exprimare în scris, este
superior nivelului rezultat din numărul de ore de învăţare, vor fi încadraţi la categoria corespuw..ătoare
nivelului real de la competenţa de exprimare în scris. Această prevedere este vaiabîlă şi pentru elevii
care au învăţat limba germană în afara învăţământului de stat, parţial sau în totalitate. Răspunderea
stabilirii nivelului elevilor, conform CECRL, revine profesorilor îndrumători, iar în cazul elevilor care
nu învaţă limba germană în şcoală, elevilor înşişi.

(6) Elevii care, conform precizărilor anterioare, ar trebui înscrişi pe un nivel de competenţe
superior nivelului maxim la care se organizeaz-ă probe pentru clasa respectivă. vor fi înscrişi la nivelul

maxim Ia care se organizează probe, adică Bl pentru ginmaziu, clasele a VII-a şi a VIII-a, respectiv CI
pentru liceu.
Art. 6. Elevii au voie să se califice Ia fiecare etapă numai la categoria la care au participat Ia etapa

anterioară. În cazul în care se constată încadrarea greşită a unui elev la etapa anterioară, pe un

nivel

inferior celui corect, acesta pierde dreptul de a participa la etapa următoare.
Art. 7. Baremele de evaluare de Ia olimpiadă, pentru proba de redactare de texte, sunt astfel concepute,

încât sancţionează încadrarea la o categorie corespunzătoare unui nivel inferior celui real, textul
redactat la un nivel superior celui la care participă elevul fiind considerat neoriginaL Creativitatea şi
abordarea personală sunt criterii foarte importante în evaluarea de la olimpiadă.
Art. 8.

(1) Pentru etapele judeţeană şi naţională se organizează probe Ia

5 categorii, care vor reuni elevi

de la diferite clase, după cum urmează:

CECRLAl): elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a,

•

Categoria! (nivel

•

Categoria II (nivel CECRLA2): elevi din clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a şi a X-a,

•

Categoria III (nivel CECRL Bl), cu probe separate pentru elevii din clasele a VII-a, a VIII-a,
IX-a şi a X-a, respectiv a XI-a şi a XII-a, deci subcategoriile III.1 (clasele VII-VIII), III.2
(clasele IX-X) şi IH.3 (clasele XI-XII),

•

Categoria IV (nivel

CECRL B2). cu probe separate pentru elevii din clasele a IX-a

şi a X-a,

respectiv a XI-a şi a XII-a, deci subcategoriile IV.l (clasele IX·X) şi IV.2 (clasele XI-XII),
•

Categoria V (nivel CECRL CI), cu probe separate pentru elevii din clasele a IX-a şi a X-a,
respectiv a XI-a şi a XII-a, deci subcategoriile V.l (clasele IX-X) şi V.2 (clasele XI-XII).

(2) Elevii de clasele a IX-a sau a X-a care au acumulat un număr de ore de învăţare mai mic decât

280, corespunzător categoriei de nivel minim la care se organizează probe la etapele judeţeană şi
naţională, vor putea participa la aceste etape la categoria II numai dacă au participat la etapele
anterioare la aceeaşi categorie.
Art. 9.

În scopul stabilirii corecte a categoriei în care se încadrează, concurenţii vor depune, cu ocazia

înscrierii, declaraţia prezentată

în anexă, referitoare la experienţa de învăţare a limbii moderne.

completată şi senmată, o copie a foii matricole pentru anii şcolari promovaţi, începând cu clasa I-a până
la clasa a VIII-a sau ultima clasă de liceu pentru care a fost eliberată foaie matricolă şi, după caz, o
adeverinţă privind situaţia şcolară, din care să reiasă disciplinele studiate în toate clasele de liceu pentru
care nu s-a eliberat foaie matricolă, inclusiv anul şcolar curent. Autenticitatea copiei foii matricole este
marcată prin semnătura directorului şi ştampila unităţii de

învăţământ. Pentru elevii calificaţi la etapa

naţională, cele două documente vor fi transmise secretarului comisi ei centrale de către preşedintele
executiv al comisiei locale de organizare şi evaluare a etapei judeţene, în formă scanată, în termen de

1 O zile de la încheierea etapei judeţene şi în original, prin cadrul didactic însoţitor, la locul de

desfăşurare a etapei naţionale.

În

cazul descoperirii de declaraţii false date în vederea încadrării într-o

categorie inferioară celei reale, fapta va fi tratată drept fraudă sau tentativă de fraudă, iar elevii

respectivi vor fi descalificaţî şi pierd dreptul de participare la competiţiile din anul următor.
Capitolul2
Structura probelor şi elaborarea subiectelor
Art.

10. (1) Olimpiada delimba

germană modernă constă din probe individuale şi proba pe echipe.

(2) Probele individuale se organizează separat, în intervale de timp distincte, astfel:
pentru etapa judeţeană:- probă de înţelegere a textului audiat;
-probă de înţelegere a textului citit;
-probă de redactare de text.
pentru etapa naţională: - probă de redactare de text.

(3)

Proba pe echipe constă în realizarea şi prezentarea 1mui proiect, fiind organizată la etapa

naţională.
Art. 11. Sarcinile de lucru de la olimpiadă (subiectele) sunt adaptate la Cadrul European Comun de

Referinţă pentru Limbi. Fiecărei categorii
să-1 atingă după

1m

îi corespunde nivelul,

conform CECRL, pe care elevii trebuie

număr de ore de învăţare. Subiectele propuse şi selectate nu vor favoriza tematic

vreunul din manualele alternative existente. Subiectele referitoare la redactarea de texte vor fi astfel
concepute, încât să favorizeze utilizarea eficientă

şi creativă a

limbii în situaţii reale de comunicare şi

să nu permită învăţarea bazată pe memorarea de texte.
Art. 12. Preşedintele executiv al comisiei judeţene este responsabil cu pregătirea subiectelor pentru

etapele anterioare celei judeţene.
Art. 13. Subiectele pentru etapele j u deţeană şi naţională sunt elaborate de către un grup de lucru din

cadrul comisiei centrale, sub coordonarea preşedintelui executiv.
Art.l4.

(l) La etapa judeţeană, subiectele de la probele individuale constau in:
itemi de tip obiectiv sau semiobiectiv: pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a
textelor citite şi a uzite;
itemi subiectivi: pentru evaluarea competenţei de redactare de texte.

(2) La etapa naţională, subiectele de la proba individuală constau

în:

itemi subiectivi: pentru evaluarea competenţei de redactare de texie.
Art. 15. Subiectele de la proba de redactare de texte sunt

astfel

alcătuite încât să favorizeze elevii

creativi. cu un nivel înalt de cunoştinţe din diferite arii tematice, adecvate vârstelor.
Art. 16. Proba de proiect, pe echipe, de la etapa naţională, este organizată în colaborare cu Institutul

Goethe din Bucureşti şi cu .Asociaţia Profesorilor de Limba Germană din Ro mânia

.

Conţinutul şi

criteriile de evaluare de la proba de proiect sunt adaptate schimbărilor survenite în desfăşurarea
Olimpiadei Internaţionale de Limba Germană şi sunt anunţate în fiecare an şcolar, după desfăşurarea
seminarului de pregătire a etapei naţionale.
Art. 17. Echipele de proiect vor fi alcătuite din concurenţi din judeţe diferite, aleşi aleator. şi vor
concura

în două secţiuni: clasele a TX-a şi

a

X-a,. respectiv clasele a XI-a şi a Xll-a.

Capitolul3
Înscrierea şi selecţia elevilor pentru fiecare etapă. Numărul de locuri

(l) Obligaţia înscrierii participanţilor pentru prima etapă organizată revine profesorilor

Art. 18.

înd ru mători Înscrierea se face prin completarea de claraţie i din anexă şi predarea acesteia preşedintelui
.

executiv al comisie i de la etapa respectivă şi prin co mplet ar e a datelor de identificare cerute conform
formularului electronic. Răspunderea pent ru corectitudinea datelor revine p rofeso rilo r îndrumători.
(2) În vederea asigurării participării la olimpiad ă a elevilor care nu au un profesor îndrumător,
conform art. 3 din Regulamentul de tâţă, elevii care nu au pro fesor îndrumător vor putea să se înscrie la
olimpiad ă pr in co mp letare a declara ţie i

din anexă şi pred area acesteia inspectorului şcolar de

specialitate. înaintea organizării etap ei pe ş coală dar nu mai târziu de 35 de zile î:naintea etapei
,

judeţene. Aceşti elevi vor fi repa rtizaţ i de către inspectorul şcolar de specia litat e la o unitate de

învăţământ unde se organizează oli mp i ad a pentru participarea la etapa pe şcoală, respectiv pe
,

localitate.
(3) Răspunderea pentru corectitudinea datelor participanţilor ca lifi caţi pentru fiecare etapă

revine preşedintelui executiv al comisiei de la etapa anterioară.
(4) Co municarea datelor elevilor calificaţi pentru etapele judeţeană. şi naţională se tace în mod
eiectronic, pe formulare puse la dispoziţie de comisia ce ntrală şi la termenele anunţate de ace asta
inspectorilor de specialitate din fiecare judeţ. Din motive organizatorice, nu pot fi ac ce ptaţi participanţi
neînscrişi în formularul electronic la termenele anunţate.
Art. 19. (1) Criteriile de calificare pentru etapele locală, judeţeană şi naţ.ională sunt stabi lite şi a nun ţate

de către comisia judeţeană, conform art. 20 (2) al j}fetodologiei- cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare, cu cel pu ţin 5 zile înainte de desfaşurarea etapei în cad rul căreia se aplică

respectivele criterii de selecţie.
(2) Numărul total de locuri pentru etapele lo cal ă şi judeţeană este stabilit de către comisia de la
etapa respectivă, în funcţie de necesităţile o rganizat orice şi anunţat cu cel puţin 1 O zile in aint e de
desfăşurarea etapei respective. Dacă numărul elevilor participanţi este mic, conform art. 12 al
Ll!letodologiei- cadru de organizare şi desfăşurare a competi(iilor şcolare, inspectoratele şcolare pot

de cide să nu organizeze etapele pe şcoală şi/sau locală.

(3) Comisia judeţeană stabileşte criteriile de calificare a elevilor proprii de la etapa judeţeană la
etapa naţională, astfel încât judeţul să aibă şansa de a obţine cele mai bune rezultate la etapa naţională
şi selecţia lotului de pregătire pentru Ol impiad a Internaţională de Limba Germană. Criteriile stabilite

sunt anunţate cu 5 zile înaintea desfăşurării etapei judeţene.
(4) Etapele anterioare etapei judeţene sunt organizate astfel încât, prin selecţia e l evilor pentru
,

etapa judeţeană să se califice un număr de elevi corespunzător unui raport maxim de 7 participanţi la un
profesor eva!uator neutru din acel judeţ. Prin evaluator neutru se înţelege un cadru didactic care a
participat Ia formarea online organizată de inspectorul ge neral responsabil cu limba germană modernă
din M.E.N .C.S. şi care a fost înscris

in comisia judeţeană în calitate de evaluater neutru.

(5) În cazuri jus t ificate inspectorul şcolar responsabil cu limba germană modernă dintr-un judeţ
,

poate solicita sprijinul inspectorului general responsabil cu limba germană modernă in M i nist erul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, in vederea consilierii şi găsi rii de evaluatori neutri
calificaţi proveniţi d in alte j udeţe

(6) Co mi sia

.

centrală stabileşte criteriile minimale obligatorii de calificare a elevilor de la etapa

judeţeană la etapa naţională şi le anunţă cu cel puţin cinci zile inainte de desfăşurarea etapei judeţene.

(i) La etapa naţională

se califică, de regulă, un elev de la fiecare categorie din partea fiecărui

judeţ. În conformitate cu prevederile art. 30 (4) al Metodologiei- cadru de organizare şi desfăşurare
a competiţii/or şcolare, comisia judeţeană poate decide componenţa lotului ca re participă la etapa

naţională, astfel încât judeţul să aibă şansa de a obţine cele mai bune rezultate la etapa naţională şi la
b araj ele de selecţie a loturilor de pregătire pentru Olimpiada I nternaţională de Limba Germană.
180 de elevi. Din motive organizatorice, numărul total

(8) De regulă, la etapa naţională se calitică

de locuri nu poate depăşi 196, având in vedere necesităţile organizatorice ale probei de proiect

(9) În cazul în care,

după apl ic are a criteriilor minime obligatorii stabilite de comisia centrală şi a

criteriilor de selecţie stabilite de comisiile judeţene, se constată că numărul total de elevi calificaţi este

mai mic de 180, preşedintele executiv al comisiei centrale va putea distribui locurile rămase elevilor cu
cele mai bune rezultate, conform criteriilor stabilite de comisia centrală, cu prioritate elevilor de la

categoriile din care se face selecţia pentru Olimpiada I nternaţională de Limba Germană.
Art. 20. Criteriile de evaluare

a e lev i lor

la Olimpiada Internaţională de Limba Germană sunt anunţate

de către comitetul de organizare, de fiecare dată cu minimum şase luni înaintea desfăşurării acesteia
.

.

Având în ved ere acest aspect, criteriile de calificare a elevilor din

România pentru Olimpiada

Internaţională de Limba Germană sunt sta b ilite şi anunţate de comisia centrală a competiţiei
înaintea desfaşurării etapei j udeţene

.

În perioada respectivă

naţionale,

se organizează un seminar de pregătire a

olimpiadei, în colaborare cu Institutul Goethe din Bucureşti, la care participă membrii comisiei
centrale.

Art. 21. Având în vedere organizarea Olimpiadei Intemaţionale de Limba Germană de către Institutul
Goethe şi Asociaţia Internaţională a Protesorilor d e Limba Gem1ană, la stabilirea criteriilor de
calificare a elevilor pentru aceasta, sunt invitaţi să participe şî reprezentanţii Institutului Goethe din

Bucureşti şi ai Asociaţiei Profesorilor de Limba Germană din România. Cadrul colaborării cu aceste
organizaţii este stabilit prin protocoale de colaborare.

Capitolul4
Organizarea comisiilor. Evaluarea lucrărilor şi contestaţiile

Art. 22. Comisi ile de organizare şi evaluare comisia centrală şi comisia de organizare
,

a

competiţiei

şco lare se constituie şi au atribuţiile stabilite prin art. 18- 29 din ,�etodologia- cadru de organizare şi
desfăşurare

tz

competiţiilor şcolare. Comisia centrală organizează, în colaborare cu comisiile judeţene,

etapa judeţeană.
Art. 23. Evaluarea lucrărilor se desfăşoară în conformitate cu preve derile art. 45-48 din 1l1etodologia
-cadru de organizare şi desfăşurare a competiJiilor şcolare,

cu următoarele precizări:

Punctajul total posibi l de atins aferent fiecărei probe la categorii diferite poate varia şi nu
permite comparaţia între categorii;
Punctajul tota l de la proba de redactare de text este acelaşi pentru toate probele şi categoriile

şi permite comparaţii intre categorii diferite, în special în privinţa creativităţii şi coe renţei
textelor (inteligenţa lingvistică):

La proba de redactare de text, fiecare criteriu de tip subiectiv este evaluat în mod
independent de cel puţin doi evaluatori; în acest feL tiecare lucrare este eval uată pe diferite
,

cr iter ii de minimum şase evaluatori diferiţi.
,

Art. 24. În vederea asigurării respectării condiţiilor de la art. 29 din Metodologia- cadru de organizare
şi desfăşurare a competîţii1or şcolare,

ca

şi pentru asigurarea evaluării calitative a lucrărilor la proba de

redactare de text comisia centrală coordonează. pen tru etapa judeţeană, evaluarea neutră, conform
unei proceduri care este transmisă comisiilor judeţene cel puţin

cu

5 zile îna inte de organizarea etapei

judeţene. Pr in evaluarea neutră se asigură evaluarea probei de redactare de text în mod separat, pe

criterii de către evaluatori neutri, cel puţin doi pentru fiecare criteriu, proveniţi din alte judeţe decât
,

cele din care provin participanţii. cu respectarea art. 47 (1) şi (2) din Metodologia- cadru de organizare
şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

Art. 25. (1) Pentru etapa judeţeană, pot fi evaluatori la proba de redactare de text (evaiuatori neutri),
numai profesorii care au participat anterior la fo rmarea online (calibrarea evaluării). Inspectoml general

M.E.N.C.S. responsabil

cu

limba germană modernă pregăteşte lista evaluatorilor neutri, pe care o

transmite preşedinţilor executivi ai comisiilor judeţene cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea

etapei judeţene .

(2) Pentru

etapa naţională, pot fi evaluatori la proba de redactare de text (evaluatori neut ri) ,

numai profesorii care participă ca membri în comisia centrală de organizare şi desfăşurare

a

olimpiade i

de limbă gcm1ană modernă.

(3) Conform

art.

20 (1) al Metodologiei- cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor

şcolare, pentru etapa judeţeană se constituie, în fiecare judeţ, comisia judeţeană, compusă din:
a) preşedinte: inspector şcolar general sau inspector şcolar general adjunct :

b) preşedinte

executiv: inspectorul şcolar de specialitate/profesor metodist de specialitate;

c) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se
desfăşoară competiţia, având competente de operare pe calculator;
d) membri: evaluatorii neutri, dintre cadrele didactice din judeţUl respectiv prezente în lista

evaluatorilor neutri şi evaluatorii la probele de înţelegere a textului audial respectiv de
înţelegere a tei'.iului citit, care vor fi numiţi evaluatori locali.

Art. 26. Comisia judeţeană, sub coordonarea preşedintelui executiv, are ca atribuţii organizarea
desfăşurării probelor etapei judeţene, scanarea şi trimiterea lucrărilor de la proba de redactare de text
conform procedurii menţionate la art. 24 de mai sus, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii
pentru evaluatorii neutri, evaluarea probelor de înţelegere a te:".iuluî audiat şi de înţelegere a textului

citit de către evaluatorii locali, colectarea datelor referitoare la rezultatele de la proba de redactare de
text şi transmiterea datelor cu rezultatele finale către pre şedinte le executiv al comisiei centrale în

formatul cerut şi ia termenul anunţat prin procedura menţionată.
Art. 27. ( 1) La fiecare etapă a olimpiadei, dreptul la contestaţie se referă numai la propria lucrare şi la
itemii subiectivi.
(2) Elevii au dreptul să-şi vadă propria l ucrare, înainte de a decide dacă depun contestaţie. La
etapa naţională, lucrările scanate (de la proba de redactare de text) sunt transmise elevilor în momentul
afişării rezultatelor, prin intermediul poştei electronice sau prin încărcarea (upload) acestora la o adresă
de internet a nun ţată ante rior.

(3) La

evaluarea itemilor subiectivi (redactare de text) este afişat punctajul aferent fiecărui

criteriu. Dintre criteriile de evaluare aferente itemilor subiectivi, elevul poate contesta

numai punctaj ul

aferent acelor criterii care nu presupun compararea întregului set de lucrări de la categoria respectivă.
(4) Dacă. în urma reevaluării lucrărilor de către o echipă nouă, la contestaţii, se constată o
diferenţă mai mare cu peste 10% din punctajul maxim al probei respective faţă de punctajul acordat de

prima echipă de evaluatori, lucrarea respectivă primeşte punctajul acordat de ec hipa de evaluatori de la
contestaţii. În caz contrar, punctajul iniţial este cel definitiv.

Art. 28. În

c azul

în care, în urma consultării barcmuluL elevul consideră că punctajul său de la

evaluarea itemilor obiectivi este greşit, el poate cere verificarea lucrării, în prezenţa sa şi a unui
membru al comisiei. Dacă se constată greşeli de calcul a puncteţjuluL acestea sunt corectate imediat.

Capitolul5
Dispoziţii finale

Art. 29. Prezentul regula me nt intră în vigoare în anul şcolar 2015

-

2016 şi poate fi com ple tat cu

Precizări referitoare la calendarul olimpiadei şi alte aspecte organizatorice specific e fiecăn1i an şcolar,
aprobate

de

către

preşedintele

Competiţiilor Şco lare

sau

vicepreşedintele

Comisiei

N aţiona le

pentru

Coordonarea

.

Art. 30. Elevii care se califică la etapa naţională a Olimpiadei de limba germană modernă au obligaţia
de a participa la toate probele, atât cele individuale, cât şi cele de e c hipă (proi e ct ) ca şi la e v e nt uale
,

activităţi complementare legate de proba de proiect, din programul o limpi adei naţionale. În caz contrar,
elevii stmt descalificaţi şi nu vor mai fi admişi să pa1ticipe la olimpiadă în anul următor.

Art. 31. Formatul electronic de transmitere a datelor ptivitoare la elevii calificaţi pentru etapa naţională
va fi stabilit de preşedintele ex e cutiv al comisiei centrale şi comunicat preşedinţilor executivi ai etapei
anterioare. Acestora le revine răspunderea privind corectitudinea datelor elevilor" care vor fi transmise

în modul indicat de către preşedintele executiv al comisiei centrale şi vor fi colectate şi verificate de
către secretarul acesteia.

Art. 32. Orice alte date cu privire la desfăşurarea etapelor anterioare celei naţionale, solicitate de către
preşedintele executiv al comisiei centrale de la preşedinţii executivi ai comisiilor de la eta pel e
anterioare vor fi transmise de aceştia la t e rme nel e prevăzute şi în formatul cerut.

Director general,

Mihaela Tani(! IRIMlA
1
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Inspector general,
I.uminiţa STOIAl\'
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EDuCAŢIEI
NAŢIONALE

ROMÂNIA
1916-201 a 1 SA!laATORIM IMPREUNA

Declaraţie olimpici limba germană modernă

Subsemnat. ...., ......................................................................., elev...la ............................ .......................................
din .................................. jud. ................................, declar pe proprie răspundere următoarele (se încercuiesc toate
variantele corecte):
1.

Sunt cetăţean român născut în România./Sunt cetăţean ....................... născut în ......................

2.

Am învăţat limba germană de la profesori (la şcoală sau în particular) începând de la vârsta

de ................... ani, ca limbă străină, iar până la acest moment am acumulat aproximativ ............... .
ore de învăţare.
3.

Nici unul din părinţii sau bunicii mei cu care am avut contact direct pe o perioadă mai mare de doi ani
nu foloseşte limba germană ca limbă maternă.

4.

Acasă nu am folosit şi nu folosesc în comunicarea curentă limba germană cu nici unul dintre părinţi sau
bunici.

5.

Prin urmare, conform precizărilor, mă încadrez la Olimpiada de Limba Germană Modernă la

categoria/nivelul european: ............ . .
sau:
6.

Am frecventat, în România sau în străinătate, forme de învăţământ public sau privat (grădiniţă sau

şcoală) având limba germană ca limbă de predare, pe o perioadă de .... ani şcolari. Orele acestea,
împreună cu cele de învăţare a germanei ca limbă străină, totalizează un număr de ... ore de învăţare. În
consecinţă, mă încadrez la Olimpiada de Limba Germană Modernă la categoria/nivelul european:

sau:
7.

Am început să învăţ limba germană acasă, vorbind cu (cel puţin) unul din părinţi 1 bunici, cu care am
avut contact direct pe o perioadă mai mare de doi ani. Împreună cu orele de învăţare de la şcoală,
apreciez un număr minim de ... ore de învăţare. În consecinţă, mă încadrez la Olimpiada de Limba
Germană Modernă la categoria/nivelul european: ..............

Profesorul 1 profesorii mei actual(i) de limba germană este 1 sunt
(se

vor

trece, dacă există, 1 sau 2 profesori angajaţi în sistemul naţional de învăţământ, care I-au pregătit pe elev pentru
performanţă şi vor confmna declaraţia acestuia prin semnătură)
Prin participarea la olimpiadă sunt conştient că textul realizat de mine la olimpiadă ar putea fi prezentat celorlalţi

participanţi în formă scanată, alături de celelalte texte de la aceeaşi categorie, în scopul asigurării transparenţei
procesului de evaluare, fără indicarea explicită a autorului, iar imaginile din cadrul desfăşurării olimpiadei, în
care este posibil să apar, vor putea fi publicate pe site-urile de prezentare a olimpiadei.
Data:

Semnătura:

Confmnăm cele declarate mai sus de fiullfiica/elevulleleva nostru/noastră:
Părinţi (Nume şi semnătura):

Profesori (Nume şi semnătura):

1. ..............................................................

1. .......................................................

2. ..............................................................

2 . .......................................................

