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Către toate centrele de comunicare 

În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura română 

 

 

Etapa judeteană a olimpiadei LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ se va desfăşura sâmbătă, 

 6 decembrie 2014, începând cu ora 10.00, la Colegiul Naţional „TRAIAN”, din Drobeta-Turnu-Severin. 

 Elevii vor intra în sălile de concurs în intervalul 9.00 – 9.30 şi vor prezenta carnetul de elev, vizat pe anul 

scolar 2014-2015.  

Conform regulamentului, la etapa judeţeana se merge pe un format de tip PISA/PIRLS.  Concursul 

se desfăşoară pe patru niveluri de vârstă şi de pregătire didactică: clasele V-VI, VII – VIII, IX – X şi XI – 

XII. Concurenţilor li se evaluează competenţele de lectură, constând în înţelegerea textelor ficţionale şi 

nonficţionale sau a unor texte multimodale, compuse din text şi imagine, capacitatea de a reflecta asupra 

acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris sau în cadrul unei prezentări sau a 

unei dezbateri. 

 Vă rugăm să transmiteţi listele cu elevii reprezentativi, până la data de 03.12.2014, pe adresa de 

mail elahruby@yahoo.com. La aceasta fază judeţeană a olimpiadei, se califică din oficiu elevii care au obtinut 

premii şi menţiuni la faza judeţeană a olimpiadeI (OLAV) în anul scolar 2013-2014. Din fiecare unitate 

școlară pot participa câte 5-8 elevi pentru fiecare secțiune (6 elevi pentru unitățile care au până la 3 

clase pe nivel și 8 elevi pentru unitățile care au 4 sau mai multe clase pe nivel). Pentru desemnarea 

acestora, unitățile școlare vor organiza, dacă consideră necesar, preselecție internă. 

 

Fiecare unitate școlară care are elevi înscriși va desemna 1-2 profesori evaluatori (1 evaluator 

pentru un număr de până la 15 elevi, 2 evaluatori pentru mai mult de 15 de elevi înscriși). Numele 

acestora va fi comunicat odată cu lista elevilor înscriși, specificându-se clasele la care au elevi în 

concurs, dacă este cazul. 

 
Inspector şcolar general, 

Prof. dr. Mirela PINTEA-ENEA 

                                                                                                     Inspector şcolar de specialitate, 

                                                                                                           Prof. dr. Daniela Jenaru 
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