Olimpiada de Limba Franceză - 2019
- Criterii de calificareConform Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limbi romanice
(limba franceză) aprobat cu Nr. 24714 / 16.01.2019:
Art.6. (2) Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui
punctaj minim de 85 de puncte.
Art. 7. La etapa națională a Olimpiadei va participa, din fiecare județ, de la fiecare secțiune, pentru
fiecare limbă studiată și regim de studiu al limbii, câte un elev, primul în ierarhia clasei/regimului de studiu
al limbii la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament.
Art. 9. (2) Pentru limba franceză, la etapa națională a Olimpiadei se atribuie maximum 23 locuri
suplimentare/clasa (13 locuri pentru categoria regim de studiu normal și 10 locuri pentru categoria regim
de studiu intensiv/bilingv), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național
realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București si calificarea participanților
pe locurile prevăzute la art. 7 și 8 din regulament.
(5) La etapa județeana/a sectoarelor municipiului București, pentru elevii care au obținut
medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasamentul realizat la nivel național care le conferă o potențială
calificare pe locurile suplimentare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri
suplimentare atribuite conform alin. (1).
Art.12. Probele susţinute de concurenţi în cadrul Olimpiadei sunt probe individuale, obligatorii atât
pentru limba franceză, cât și pentru celelalte limbi romanice:
a. Proba A (proba scrisă), susținută la etapele pe şcoală, locală/ pe sector al municipiului
București, judeţeană/a municipiului București și națională - în cadrul căreia se evaluează competențele
privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise;
b. Proba B (proba orală) în cadrul căreia se evaluează competențele de receptare, de
producere de mesaje orale și de interacțiune orală, după cum urmează:
 numai la etapele judeţeană/a municipiului București și națională de către elevii claselor a IX-a a XII-a/a XIII-a;
 numai la etapa națională de către elevii claselor a VII-a și a VIII-a.
Art. 21. (1) La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestației de către altă persoană
(părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.
(2) La etapele județeană/a sectoarelor municipiului București și națională ale Olimpiadei,
rezultatele obținute de concurenți la proba B nu pot fi contestate.
(3) Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.
Art. 22. (1) La toate etapele Olimpiadei, contestațiile se desfășoară în doua etape:
a) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita vizualizarea lucrării, în prezența unui
membru al Comisiei, cu posibilitatea oferirii de explicații privind evaluarea lucrării, dar fără a i se elibera o
copie a acesteia.
b) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie pentru lucrare nu este în
concordanța cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.
(2) Dreptul la contestație, precum și posibilitatea de a vizualiza lucrarea au ca obiect exclusiv propria
lucrare/propriul rezultat.
(3) Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările acestora.
(4) Contestarea rezultatelor obținute se face prin completarea de către elevul concurent a formularului pus
la dispoziție de Comisia centrală a Olimpiadei, pe care îl vor semna atât acesta, cât si profesorul însoțitor al
lotului.
La toate etapele Olimpiadei, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii se stabileşte în ordinea
descrescătoare a punctajelor obţinute.
La fiecare secțiune, pentru fiecare clasă și pentru fiecare categorie, se acordă câte 3 premii (de regulă un
premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi menţiuni (cel mult 10% din numărul participanţilor).
La fiecare clasă, premiile și mențiunile se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiția obținerii
unui punctaj de cel puțin 80.00 p.
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