Olimpiada internațională de limba rusă –
Olimpiada excelenţei româneşti
Institutul de Stat de Limba Rusă „A.S. Pușkin” din Moscova (Rusia) a găzduit, în
perioada 6-11 iunie 2014, ediția a XIII-a a Olimpiadei internaționale de limba rusă
(care se desfășoară o dată la 4 ani). Lotul Național olimpic al României a fost reprezentat
de 18 elevi: 8 care studiază la școală limba rusă maternă și 10 de la limba rusă modernă.
Olimpiada s-a desfășurat cu sprijinul Ministerului Învățământului și Științei al Federației
Ruse, sub egida Asociației Internaționale a Profesorilor de Limbă și Literatură Rusă
(MAPRYAL), asociație din care face parte și Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
(CRLR).
Deplasarea și participarea elevilor la competiția internațională s-a făcut prin
Ministerului Educației din România.
Au participat 216 elevi din 30 de țări la Olimpiada internațională din acest an, iar
examenele obligatorii au constat într-un proiect multimedia, pe o temă impusă, un
examen de cultură și civilizație rusă, un examen oral de înțelegere și analiză a unui text,
conform nivelelor de limbă din grila europeană A1-C2. Au mai fost două concursuri
facultative: Юный чтец (interpretare creativă a unui text) și Юный оратор (discurs
argumentativ pe teme impuse).
Elevii din Lotul național olimpic al României au obținut 21 de premii (cele mai
multe la clasamentul pe țări): un Premiu de Excelență, cu punctaj maxim ,șapte premii I,
șase premii II, patru premii III, un premiu I - pentru concursul de interpretare creativă a
unui text, un premiu II - la concursul „Tânărul orator”, un Premiu special pentru Cel mai
bun răspuns la examenul oral și de analiză a textului.
Elevii din Lotul național olimpic al României , care au reprezentat liceele tulcene
, au obţinut cel mai mare număr de premii:
PREMIUL I
 Mariana Cornei – de la lb.rusă maternă, cls. a XII-a, Liceul Teoretic ,,Grigore
Moisil”- Tulcea, prof coord. Tamara ALISTARH

Tot ea a mai obținut:
Premiul I

la concursul de interpretare creativă Юный чтец și un

Prem iu special

pentru Cel mai bun răspuns la proba orală și analiză de text;

 Iulia Haralambie – de la lb. rusă maternă, cls. a XI-a, Liceul Teoretic ,,Grigore
Moisil”- Tulcea, prof coord. Tamara ALISTARH
 Iuliana Petrov – de la lb. rusă maternă, cls. a IX-a, Colegiul Dobrogean ,,Spiru
Haret”- Tulcea, prof. coord. Nadea CASIAN
 Vasilica Ignat – de la lb. rusă modernă, cls. a XII-a, Liceul Teoretic ,,Ion
Creangă’’, Tulcea, prof. coord. Nadea CASIAN
PREMIUL II
 Cristina-Alexandra Silivestru – de la lb.rusă maternă, cls. XI, Colegiul
Economic ,,Delta Dunării”, Tulcea, prof. coord. Nadea CASIAN
 Valeria Trifanov – de la lb. rusă maternă, cls. a X-a, , Liceul Teoretic ,,Grigore
Moisil”, Tulcea, prof coord. Tamara ALISTARH
Premiul III
 Ecaterina Trifanov – de la lb. rusă maternă, cls. a XII-a, Liceul Teoretic ,,Ion
Creangă’’, Tulcea, prof. coord. Nadea CASIAN
La festivitatea de închidere a olimpiadei internaționale a participat și ambasadorul
României în Federaţia Rusă, dl Vasile Soare, felicitând elevii și cadrele didactice.
Domnul Ambasador, Vasile Soare prezent la ceremonia de premiere a olimpicilor a
mărturisit că și Dumnealui a fost olimpic național la limba rusă şi a indemnat elevii
pentru studiul aprofundat al limbii , pentru că acest lucru reprezintă o oportunitate ,
în plus faţă de profesia aleasă, pe piața internațională a muncii .Elevii au fost invitaţi
la Ambasada României şi au fost felicitaţi de intregul personal al Ambasadei.
Lotul Olimpic Național al României merită toate laudele. Organizatorii au afirmat
că am fost cel mai organizat și mai disciplinat grup de elevi de la olimpiada
internațională. Prestația elevilor noștri la spectacolul dedicat fiecărei țări participante a
fost îndelung aplaudată. Au fost adevărați ambasadori ai păcii și prieteniei între popoare!
La examene, elevii din România au fost lăudați de membrii comisiilor de
examinare, dar laudele trebuiesc aduse și profesorilor coordonatori, CASIAN NADEA si

ALISTARH TAMARA, care cu multă dăruire, perseverență, răbdare au insuflat elevilor
lor spiritul de competiție, dorința de autoperfecționare prin studiu. Ei au fost artizanii din
spatele fiecărui olimpic!
Lotul olimpic al României a devenit ambasadorul excelenţei româneşti dar şi
al spiritului de pace și toleranță în lume!

Inspector Scolar pentru Limbi Materne,

