Precizări
privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba germană modernă
1. Având în vedere situațiile complexe existente, prin raportarea la numărul de ore de
însușire a limbii germane moderne de către elevi, Olimpiada se organizează conform
nivelurilor de referință CECRL, astfel:
Nivel CECRL:

A1

A2

B1

B2

C1

Număr minim de ore de
învățare:

140

280

450

720

1100

VII, VIII

VII, VIII

IX, X

X, XI

XI, XII

Clase la care se
organizează proba:

2. Pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a, Olimpiada de limba germană modernă se
desfășoara de la etapa pe școală până la etapa națională a competiției.
3. Elevii de la nivelul A1 participă până la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului
București inclusiv.
4. Obligația înscrierii elevilor pentru etapa pe școală/locală revine strict profesorului
îndrumător, care este responsabil pentru corectitudinea datelor.
5. Elevii care nu au un profesor îndrumător se înscriu la Olimpiadă prin completarea
declarației prevăzute în anexa la prezentul regulament și o predau inspectorului școlar de
limbi moderne de la nivel județean/al municipiului București/profesorului metodist de
limba germană, cu 10 zile lucrătoare înaintea organizării etapei pe școală/locală. Pe baza
documentelor prevăzute la alin (2), inspectorul școlar pentru limbi moderne de la nivel
județean/al municipiului București/profesorul metodist de limba germană le stabilește
nivelul lingvistic, îi înscrie la nivelul corespunzător și îi repartizează la o unitate de
învățământ în care se organizează etapa pe școală/locală a olimpiadei.
6. Înscrierea elevilor se face pe baza completării declarației din atașament și a încadrării
corecte a elevilor, de către profesorul îndrumător, pe nivelul corespunzător achizițiilor de
limbă, în funcție de numărul de ore. Numărul minim de ore de învățare este de 280 de
ore.
7. În cazul în care numărul elevilor participanți este mic, inspectoratele școlare
județene/ale municipiului București pot decide să nu organizeze etapele pe școală
şi/sau locală ale Olimpiadei, organizând direct etapa judeţeană/ a sectoarelor
municipiului București.
8. La etapele pe școală și locală se susține o probă scrisă individuală, în cadrul căreia
punctajul maxim care poate fi obținut este de 34 de puncte. La aceste etape, elevii
elaborează un text, pe o temă dată și cu respectarea numărului de cuvinte precizat.

9. Pentru etapa locală, se califică elevii care au obținut, cumulativ, cel mai mare
punctaj/nivel și minim 9 puncte la proba de producere de text (Schriftliche Produktion).
10. Pentru etapa județeană, se califică elevii care au obținut, cumulativ, cel mai mare
punctaj/nivel și minim 11 puncte la proba de producere de text (Schriftliche
Produktion).
11. În cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri
calificabil/calificabile, comisia de organizare și evaluare pentru etapa respectivă va afișa,
cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de desfășurarea fiecărei probe, criteriile specifice
de departajare, aplicate în ordinea enumerării, după cum urmează:
 încadrare în temă a textului elaborat;
 corectitudinea gramaticală și coerența textului elaborat;
 respectarea numărului de cuvinte precizat pentru elaborarea textului;
 originalitate și creativitate.
12. La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, la nivel A2, se susține o probă
scrisă individuală, care are următorul format:
 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.
13. Pentru nivelul A2, timpul de elaborare a răspunsurilor la proba de înțelegere a textului
citit și de redactare de text pe baza unei teme date/unui motto este de 90 minute. Timpul
alocat rezolvării itemilor de audiție a textului este de 30 de minute.
14. Pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, nota finală/punctajul total
reprezintă suma punctajelor alocate itemilor de înțelegere a textului citit, a textului
audiat și a producerii de text.
15. La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București, pentru nivelurile B1, B2, C1,
se susține o probă scrisă individuală, care are următorul format:
 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.

16. Timpul de elaborare a redactării textului este de 60 de minute pentru nivelul B1, 80 de
minute pentru nivelul B2 și 90 de minute pentru nivelul C1.

17. Subiectele pentru proba scrisă, baremele de evaluare și de notare şi descriptorii de
performanță pentru evaluare vor fi elaborate, conform nivelurilor stabilite, după cum
urmează:



pentru etapa pe şcoală – de către un grup de cadre didactice de specialitate, membre
ale Comisiei de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe
școală;
 pentru etapa locală – de către un grup de cadre didactice de specialitate, membre ale
Comisiei județene/a municipiului București de organizare, evaluare şi de soluţionare
a contestaţiilor.
18. La niciuna dintre etapele Olimpiadei, elevilor participanți nu le este permis să
părăsească sala având asupra lor subiectele de la probele de concurs.
19. Fiecare lucrare va fi evaluată din perspectiva fiecărui criteriu de evaluare de câte doi
profesori evaluatori care nu au elevi calificaţi la nivelul respectiv, rude și afini până la
gradul al III-lea inclusiv.
20. La toate etapele anterioare etapei naționale, elevii minori pot depune contestații, fiind
însoțiți de tutorele legal instituit.
21. Retragerea contestației se poate face în primele treizeci de minute după expirarea
termenului de depunere a acesteia şi numai de către elevul în cauză.

