OLIMPICI TULCENI CALIFICAȚI LA OLIMPIADA INERNAȚIONALĂ

La a XIV Olimpiadă internațională de limba rusă , ce se va desfășura la Moscova în
perioada 20-25 noiembrie 2016 și organizată de Ministerul Educației și Științei al Federației
Ruse cu îndrumarea metodică a Institutului de Stat de limba rusă A.S. Pușkin și Agenției
federale РОССОТРУДНИЧЕСТВО s-au calificat următorii olimpicii naționali la limba rusă
maternă:
-

-

OPREA MANUEL, cl IX-a și ONOFREI ALEX IULIAN, cl. XI-a - Colegiul
Dobrogean ,,Spiru Haret”- profesor coordonator inspector școlar CASIAN NADEA;
AMPLEEV IOAN, cl X-a , GRIGORE ELIZA, cl. XI-a și IVAN ALEXANDRU, cl.
XII-a - Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, profesor coordonator ALISTARH
TAMARA,
MITRI RALUCA, cl. X-a - limba rusă modernă, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”profesor coordonator inspector școlar CASIAN NADEA.

Olimpicii naționali tulceni au aplicat on-line pe site-ul Olimpiadei pentru verificarea
nivelul de competență A1A2, B1B2, C1. Au fost evaluați online de comisia Institutului de
stat A.S. Pușkin, în urma unui test ce conținea itemi de fonetică, lexic, morfologie și
sintaxă și o lucrare scrisă argumentativă pornind de la o temă impusă. În urma punctajului
obținut elevii au fost admiși în etapa finală la a XIV-a Olimpiadă internațională de la
Moscova.
La această olimpiadă s-au calificat în finală elevi din SUA, Austria, Germania, Italia,
China, Vietnam, Ungaria, Bulgaria, Lituania, Estonia, Letonia, Gruzia, Polonia, România,
Ucraina, Slovenia, Slovacia, Muntenegru, Republica Cehă, Uzbekistan, Tadjikistan,
Franța , Suedia, Republica Moldova, Coreea, Mongolia, Kirghistan, Republica Belorus,
Azerbaidjan.
Lotul Olimpic al României este cel mai numeros, urmat fiind de cel al Italiei și
Austriei.
Olimpicii noștri dovedesc încă o dată calitatea învățământului tulcean bazată pe
cultivarea spiritului competitiv ce duce la performanță. În spatele fiecărui elev stau cele
două cadre didactice devotate, Casian Nadea și Alistarh Tamara și multe ore de pregătire
suplimentară cu elevii.
Urăm succes elevilor la faza finală a Olimpiadei internaționale de limba rusă de la
Moscova unde îi așteaptă încă trei examene extrem de dificile: Proba scrisă, un Examen
oral de limbă și comunicare, un Examen de cultură și civilizație rusă iar profesoarelor
mult succes cu următoarele generații.

