PRECIZĂRI
Ref.

Organizarea Olimpiadei internaţionale de lectură, 2016

Perioada de desfășurare : 1–5 septembrie 2016;
Locul
: Constanța (CT), România;
Organizator: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România
Participanți: elevi din România și din alte țări, cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani
Scopul olimpiadei: Abordarea lecturii de către elevi ca abilitate de viață, prin
intermediul textului ficțional, nonficțional și multimodal.
Organizarea olimpiadei
Olimpiada se organizează pe două secțiuni:
A. Secțiunea de antrenament –13-15 ani- se evaluează competențele de lectură și de
sensibilizare culturală;
B. Secțiunea de performanță-15-19 ani- se evaluează competențele de lectură, media și de
comunicare.
Ediția 2016 este cea de-a treia ediție a olimpiadei în acest format, cu deschidere tematică.

Desfășurarea olimpiadei
Programul fiecărei ediții a olimpiadei include minimum 2 cursuri și 1 dezbatere, din
domeniile de referință pentru olimpiadă, și o probă unică, probă scrisă, individuală.
Formatul competiției include cursuri și dezbateri susținute/moderate de profesori din
învățământul superior și din învățământul preuniversitar din țară și din afara acesteia, cu
autoritate științifică și cu experiență în domeniul didacticii lecturii.
Pentru proba scrisă, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinelor din
domeniul limbii și literaturii, cât şi la cultura lor generală, la experienţa şi la competenţa lor de
lectură.
Această probă este susținută de participanți la finalul perioadei de cursuri.
N.B. Nu este necesar ca participanții să fi studiat literatura română. Vor avea a se raporta
la texte și nu la opere literare integrale/creația unui anumit scriitor. Scriitorii pot fi din
literatura națională sau din cea internațională.
Proba
Programa olimpiadei respectă programa pentru cursul opțional Lectura și abilitățile de
viață, pentru elevii din clasele a V-a - a XII-a și temele cursurilor susținute în cadrul olimpiadei.
Proba (scrisă) va putea fi susținută în limba română, precum și în limbile de concurs
engleză și franceză. Se asigură traducere și pentru următoarele limbi străine: italiană, spaniolă,
germană, turcă, rusă.
La înscrierea la olimpiadă, pe fișa de aplicație, concurenții vor preciza limba de concurs.
Timpul de lucru este de 3 ore.
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Structura subiectelor este următoarea:
(1) Proba scrisă cuprinde 3 subiecte: primul subiect vizează capacitatea de înţelegere şi
interpretare a unui text ficţional și are pondere 50%; al doilea subiect vizează capacitatea de
înţelegere a unui text nonficţional și are pondere 35%; al treilea subiect vizează capacitatea de
înţelegere şi interpretare a unui text multimodal și are pondere 15%.
Tema ediției din 2016 a olimpiadei este marea.
Condițiile de participare
Olimpiada se adresează tuturor elevilor cu vârste cuprinse între 13-19 ani, capabili să
folosească lectura în vederea dezvoltării personale.
a) Din România, participă elevii care sunt membri ai lotului olimpic, selectat dintre premianții
la etapa națională a Olimpiadei de limbă, comunicare și literatură română, pentru gimnaziu și
pentru liceu și de la etapa națională a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață.
b) Din afara României pot participa elevii care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
b1) studiază literatura comparată formal sau nonformal;
b2) completează și transmit Comisiei centrale a Olimpiadei, în perioada prevăzută de calendarul
Olimpiadei, formularul de aplicație, avizat de profesorul coordonator al lotului/profesorul
îndrumător în cazul unui singur elev, pe adresa de e-mail : lectura.internationala@gmail.com
b3) obțin validarea aplicației de către Comisia centrală a Olimpiadei.
N.B. Elevii români care studiază în Școlile Europene sau internaționale (din afara României), vor
participa la olimpiadă pe locuri distincte, cu condiția să aibă acordul direcțiunii Școlii
Europene/internaționale de proveniență.
În acest sens, elevii vor transmite un e-mail de exprimare a intenției până la data de 15
iunie 2016, pe adresele menționate pentru comunicare. Comisia centrală le va transmite pe
adresele de e-mail precizate în prealabil răspunsul cu privire la validarea aplicației.
Tuturor concurenţilor li se evaluează competenţele de lectură, constând în înţelegerea
textelor ficţionale, nonficţionale și multimodale, capacitatea de a reflecta asupra acestora și de a
le raporta la literatura/cultura română, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în
scris sau în cadrul unei prezentări sau a unei dezbateri.
Olimpiada se desfășoară pe niveluri de vârstă și de pregătire, potrivit competențelor de
lectură dobândite de elevi în context formal sau nonformal și în acord cu practicile
competiționale internaționale :
a) nivelul 1- de antrenament – 13-15 ani - (clasele VII-VIII)- gimnaziu;
b) nivelul 2 – 15-17 (clasele IX-X)- liceu;
c) nivelul 3 – 17-19 (clasele XI-XII)- liceu.
Finanțarea olimpiadei
Fondurile pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei internaționale de lectură sunt
asigurate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România.
Cheltuielile pentru cazarea și masa participanților - maximum 7 participanți (6 elevi si
un profesor coordonator) pentru fiecare țară - se asigură din bugetul olimpiadei.
Cheltuielile pentru transport, până la și de la Constanța, sunt suportate de participanți.
Comunicarea
Propunerile pentru lotul național, vor fi transmise spre validare Comisiei Centrale, prin email, de către profesorii însoţitori din fiecare țară participantă, până la data de 6 iulie 2016, în
următoarea machetă:
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Nr. Numele
crt. prenumele
elevului

şi Clasa/Vârsta Școala Ţara

Limba
de Datele de contact
concurs(RO/EN/FR) ale
profesorului
însoţitor

Adresele de e-mail pentru comunicare sunt:
anca.petrache@edu.gov.ro , mina.rusu@edu.gov.ro

lectura.internationala@gmail.com

,

Listele finale cuprinzând loturile naționale vor fi validate de Comisia centrala si vor fi
transmise țărilor participante până la data de 15 iulie 2016.
Detaliile cu privire la programul olimpiadei, condiții/variante de transport
internațional/național până la Constanța, cazare, masă etc., vor fi transmise participanților de
către organizatori, după validarea loturilor naționale.
Linkuri utile
http://www.edu.ro/index.php/articles/23405
http://www.colegium.ro/olimpiada-de-lectura/index.html
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