
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ – 21.01.2017 

 

În data de 21 ianuarie 2017, la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, se va desfășura etapa 

județeană a Olimpiadei de Lingvistică, în conformitate cu Regulamentului specific aprobat cu nr. 52359 din 

05.10. 2015. Olimpiada asigură, prin cele trei secţiuni, abordarea transdiciplinară a comunicării (lingvistice şi 

culturale), antrenând elevii într-o competiţie bazată pe logică şi analogie şi conexiuni culturale: 

- secţiunea de antrenament pentru elevii claselor a V-a – a VI-a; 

- secţiunea de exerciţiu pentru elevii claselor a VII-a - a VIII-a; 

- secţiunea de performanţă – pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a. 

Numărul maxim al elevilor participanți dintr-o școală a fost stabilit de comisia județeană în felul următor: 

- 1 elev x nr. de clase. De exemplu, dacă în școala dvs. aveți 3 clase a V-a, numărul maxim de elevi participanți 

de la clasa a V-a, din școala dvs., va fi: 1 elev x 3 clase = 3 elevi/clasa a V-a. 

- locurile pot fi redistribuite la nivelul unității de învățământ, în funcție de criteriile de selecție la faza națională a 

Olimpiadei, ținându-se cont de art. 7 (1): clasa a V-a și clasa a VI-a; clasa a VII-a și clasa a VIII-a; clasa a IX-a și 

clasa a X-a; clasa a XI-a și clasa a XII-a. De exemplu, dacă în școala dvs. aveți 3 clase a V-a și 3 clase a VI-a, 

numărul maxim de elevi participanți din școala dvs., va fi: 1 elev x 6 clase = 6 elevi/clasa a V-a și a VI-a, în 

funcție de selecția la nivelul unității de învățământ. 

- pentru școlile care au elevi care au obținut premii (I – III) la faza județeană de anul trecut, se va suplimenta 

numărul cu câte 1 elev pe nivel de clasă. Spre exemplificare: 1 elev x 3 clase + 1 = 4 elevi/clasa a V-a. 

Aceste școli sunt: 

 

LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD 

COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD 

COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA DIMITRIE ȚICHINDEAL” ARAD 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD 

LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD 

 

Nu se admite suplimentarea numărului de locuri sau înlocuirea unor elevi cu alții, care nu se află pe lista 

trimisă la înscriere. S-a stabilit un număr maxim de elevi care pot participa la olimpiadă, cu scopul de a 

determina o selecție obiectivă, pe criteriul valorii. Este de la sine înțeles că acolo unde nu există elevi capabili de 

performanță, care să dorească să participe la olimpiadă, școala nu va trimite numărul maxim de participanți sau 

nu va trimite deloc. Toate subiectele de lingvistică sunt concepute de colectivul de la Facultatea de Litere a 

Universității București. 

Atașăm prezentului anunț: 

- macheta excel pentru înscrierea participanților; 

- regulamentul olimpiadei. 

Înscrierea participanților se face la adresa cngbirta@yahoo.com până marți, 17 ianuarie 2017, ora 12.00, 

numai în macheta excel atașată. Listele trimise ulterior nu se vor lua în considerare. Se folosesc diacritice, 

majuscule, nu se modifică forma machetei și se completează toate coloanele. Fișierul va fi redenumit indicând 

numele școlii. Responsabilitatea selecției elevilor la nivel de școală și înscrierea lor corectă și la termen revine 

șefului catedrei de Limba și literatura română.  

Fiecare unitate școlară care are elevi înscriși va desemna 1-3 profesori evaluatori (1 evaluator pentru un 

număr de până la 10 elevi înscriși, 2 evaluatori pentru un număr de până la 20 de elevi înscriși, 3 evaluatori 

pentru mai mult de 20 de elevi înscriși). Numele acestora va fi comunicat odată cu lista elevilor înscriși. 

Informațiile privind repartizarea pe săli și ora de începere a olimpiadei vor fi transmise ulterior. 

 

 

Inspector școlar, 

prof. Laura ORBAN 

mailto:cngbirta@yahoo.com

