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Precizări privind desfăşurarea olimpiadei de limba engleză,
valabile în anul şcolar 2008-2009
1. Olimpiada se adresează elevilor capabili de performanţe deosebite în comunicarea orală şi în
scris, în limba engleză (indiferent de anul de studiu şi de regimul / programul de predare:
bilingv, intensiv sau normal), la nivel naţional.
2. Olimpiada de limbă engleză urmăreşte să evalueze toate cele patru deprinderi de
comunicare, de receptare şi de producere.
Formatul subiectelor îşi propune evaluarea elevilor prin itemi de tip obiectiv, semi-obiectiv şi
subiectiv; subiectele vor fi gradate ca nivel de dificultate, de la etapa pe şcoală la etapa
naţională, prin etapele pe oraş/sector şi judeţ/municipiul Bucureşti. Subiectele pentru probele
scrise vor conţine următoarele tipuri de itemi şi vor fi structurate cu respectarea următoarelor
proporţii:
 etapa pe şcoală:
- use of English – 75 puncte
- paragraph writing – 25 puncte
 etapa pe oraş/sector:
- use of English - 50 puncte
- letter/article/report writing – 50 puncte


etapa pe judeţ şi respectiv etapa naţională:
- eseu (narativ – clasa a IX-a; descriptiv –clasa a X-a; argumentativ – clasa a XI-a;
reflectiv – clasa a XII-a) - 50 puncte
- redactare de text funcţional (scrisoare informală – clasa a IX-a, scrisoare formală
clasa a X-a, articol – clasa a XI-a, raport/propunere de proiect – clasa a XII-a) – 25
puncte
- exerciţii de tipul English in Use – 25 puncte

Pe baza prevederilor din programele pentru olimpiadă pentru aceste probe, subiectele
pentru probele scrise vor fi elaborate, conform acestui format, după cum urmează:
 pentru etapa pe şcoală – de către un grup de lucru coordonat de şeful de catedră de
limba
engleză din unitatea de învăţământ;
 pentru etapa pe oraş/sector – de către un grup de lucru pentru elaborarea subiectelor
pentru această etapă, organizat la nivelul inspectoratului şcolar judeţean / de sector şi
coordonat de inspectorul de specialitate;
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 pentru etapa pe judeţ / municipiul Bucureşti – de către un grup de lucru pentru
elaborarea subiectelor, stabilit de comisia judeţeană/ISMB, pentru organizarea şi
desfăşurarea olimpiadei şi coordonat de inspectorul de specialitate ;
 pentru etapa naţională – de către un grup de lucru pentru elaborarea subiectelor
organizat
de comisia centrală de organizare şi desfăşurare a olimpiadei, sub coordonarea
preşedintelui comisiei şi a inspectorului general de specialitate din MECT;
Odată cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etapă, grupurile de lucru vor elabora şi
baremele de corectare şi descriptorii pentru evaluare. Pentru primele două etape (pe şcoală
şi respectiv pe oraş/sector) se pot folosi programele şi descriptorii din anii şcolari 20062007 şi 2007-2008.
3. Standardele de performanţă corelează competenţele urmărite prin programele şcolare din
curriculum naţional corespunzătoare anului de studiu cu standardele Uniunii Europene,
înscrise în Cadrul Comun European de Referinţă pentru învăţarea limbilor moderne. Astfel,
standardele pentru clasele a IX-a şi a X-a corespund nivelurilor B1 şi B2, iar cele pentru
clasele a XI-a şi a XII-a corespund nivelului C1 şi C2 din Cadrul Comun European de
Referinţă. Programele pentru etapele judeţeană şi naţională, pentru anul şcolar 20082009 sunt ataşate precizărilor prezente, în anexă.
4. Pentru etapele pe şcoală şi pe oraş/sector se va organiza doar o probă scrisă, conform
precizărilor din art. 2 al acestor precizări.
Pentru etapa pe judeţ/municipiul Bucureşti probele sunt:
a) lucrare scrisă,
b) probă de înţelegere după auz (listening),
c) probă orală (speaking).
Probele de înţelegere după auz şi proba orală sunt probe obligatorii pentru etapa pe
judeţ/municipiul Bucureşti şi constituie etapa a doua de selecţie a lotului ce urmează să
participe la etapa naţională. Aceste probe se organizează după afişarea rezultatelor la
probele scrise şi la ele vor participa toţi elevii care au obţinut punctaje începând cu 95
puncte la proba scrisă.
Data pentru desfăşurarea probelor de înţelegere după auz şi prezentare orală la etapa pe
judeţ/municipiul Bucureşti va fi stabilită de fiecare inspectorat judeţean/municipiul Bucureşti, în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat
prin OM nr. 3109/28.01.2002. Subiectele pentru proba de înţelegere după auz (listening) şi
proba orală (speaking) vor fi elaborate pe baza programelor pentru olimpiadă pentru aceste
probe. Criteriile de evaluare vor fi afişate înaintea desfăşurării acestor probe. La proba de
prezentare orală vor fi prezenţi în sală 5 candidaţi, care vor face prezentarea orală pe rând, în
prezenţa celorlalţi.
După susţinerea probelor de înţelegere după auz şi de prezentare orală, se va face media
aritmetică a celor trei probe. Calificarea pentru etapa naţională se va face în funcţie de mediile
obţinute si de numărul de locuri repartizat.
Pentru includerea în lotul judeţului/municipiului Bucureşti pentru etapa naţională, media
minimă de calificare este de 90 puncte.
Criteriile de repartizare a locurilor pentru fiecare judeţ pentru etapa naţională sunt cele
comunicate în adresele referitoare la olimpiada faza naţională din anii şcolari precedenţi.
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5. În anul şcolar 2006-2007 s-a realizat la nivel naţional standardizarea echipelor de evaluatori
pentru etapa pe judeţ/municipiul Bucureşti şi pentru etapa naţională, atât pentru examinarea
scrisă, cât şi pentru cea orală.
Pentru etapa pe judeţ/municipiul Bucureşti în anul şcolar 2008-2009 se recomandă
organizarea, înainte de începerea evaluării, a unor şedinţe de standardizare a echipelor de
evaluatori. În organizarea şi derularea acestora vor fi implicaţi, acolo unde există, evaluatorii care
au participat la sesiunile de standardizare organizate la nivel naţional în anii anteriori. Datele
etapelor sunt următoarele:
•

25 octombrie 2008 – etapa pe şcoală;

•

22 noiembrie 2008 - etapa pe oraş/sector;

•

10 ianuarie

•

2 -7 februarie 2009 - etapa naţională

2009 - etapa pe judeţ;

6. Premiile la etapa judeţeană/municipiul Bucureşti se acordă în ordinea mediilor obţinute la
proba scrisă, după cum urmează:
 premiul I- 95-100 puncte,
 premiul II- 90-94,99 puncte,
 premiul III- 85-89,99 puncte,
 menţiuni – 80-84,99 puncte.
7. La toate etapele pe şcoală, pe oraş/sector şi pe judeţ/municipiul Bucureşti, termenul de
depunere a contestaţiilor la proba scrisă este de 24 de ore de la afişarea şi transmiterea în
teritoriu a rezultatelor. Afişarea rezultatelor finale se va face în 48 de ore de la încheierea
perioadei de depunere a contestaţiilor. In urma rezolvării contestaţiilor, nota de la
recorectare este nota finală.
Nu se acceptă contestaţii pentru probele de înţelegere după auz şi prezentare orală.

Director general,
Liliana Preoteasa

Director ,
Gabriela Guţu

Inspector general,
Anca-Mariana Pegulescu
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