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CĂTRE
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL OLT
În atenţia profesorilor de limba şi literatura română și religie din judeţul Olt
Prin prezenta, vă informăm că etapa județeană a Olimpiadei naționale interdisciplinare de
limba şi literatura română şi religie CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ (clasele
a V-a – a XII-a), se va desfășura conform Regulamentului specific Nr. 25.939/23.02.2022,
duminică, 13.03.2022, ora 10:00, la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’ Slatina.
Olimpiada interdisciplinară de limba și literatură română și religie Cultură şi spiritualitate
românească, clasele V-XII, se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competițiilor școlare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în
continuare Metodologie-cadru, precum și ale prezentului Regulament
Olimpiada este o competiţie naţională de excelenţă, la care pot participa elevi din toate
judeţele ţării/municipiul București, din învăţământul de stat, particular şi confesional, la clasa pe
care o frecventează în anul de desfăşurare a Olimpiadei, elevi cu aptitudini, înclinaţii şi interese
deosebite pentru disciplinele limba și literatura română și religie (toate cultele).
Olimpiada valorifică personalitatea culturală deschisă, flexibilă, a elevului capabil de
performanţă din învăţământul preuniversitar și se adresează elevilor creativi, cu un orizont cultural
adecvat vârstei, care pot valorifica elemente de antropologie culturală din programele disciplinelor
limba şi literatură română şi religie. Elevii trebuie să deţină abilităţi de documentare, de lectură şi
de interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre lume,
corelate cu categoria estetică a frumosului, a adevărului şi a binelui.
Tematica Olimpiadei se circumscrie genericului Frumuseţea sacră a lumii, competiţia
desfăşurându-se pe două niveluri, gimnaziu și liceu, după cum urmează:
a) Gimnaziu: – Clasa a V-a: Creația ca dar al iubirii divine
– Clasa a VI-a: Eu și universul meu familial
– Clasa a VII-a: Omul în comuniune cu semenii și divinitatea
– Clasa a VIII-a: Iubirea ca formă de comuniune și împlinire
b) Liceu: – Clasa a IX-a: Libertate și responsabilitate în lumea contemporană
– Clasa a X-a: Conștiința și demnitatea în viața tinerilor
– Clasa a XI-a: Frumosul în creația divină
– Clasa a XII-a: Existența între sacru și profan.
Pentru etapa naţională a Olimpiadei se califică, din fiecare judeţ, un număr de elevi
corespunzător numărului de locuri alocate pe an de studiu, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin
70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană.
Durata probei scrise este de 3 (trei) ore. Notarea lucrărilor se realizează, prin punctaj de la 0
la 100, după baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul final obținut
este transformat în notă, prin împărțirea la 10.
Evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate din învăţământul
preuniversitar, organizați în echipe mixte, limba română şi religie, care nu au elevi calificaţi la
clasa la care evaluează, rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv.

În situația punctajelor egale, Comisia județeană aplică, în ordine, următoarele criterii de
departajare, pentru a se acorda câte un premiu I, II sau III:
- punctajul obținut la Partea a II-a, subiectul B;
- punctajul obținut la Partea I- subiectul B.
Norma de reprezentare este de maximum 3 elevi*nr. de clase/ nivel. Vă rog să selectați
elevii, astfel încât să respectați norma de reprezentare.
În vederea pregătirii acestei etape județene, vă rog să trimiteți pe adresa de e-mail
scoala.nicolaeiorga@yahoo.com, până vineri, 11.03.2022, ora 12:00, tabelele cu elevii
participanți și profesorii evaluatori (conform machetelor atașate), cât și prin fax la școala
organizatoare (tel.fax: 0349/401699), sub semnătura directorului, din fiecare unitate de
învățământ. Accesul elevilor se va face în intervalul 09:00-09:45. Elevii se vor legitima cu o copie
după certificatul de naștere/ carnet de elev avizat pentru anul școlar în curs/ carte de identitate.
Inspector școlar pentru limba și literatura română,

Mihaela TORBĂ

