Anexa: Declarație olimpici limba germană modernă
Subsemnat.....,
…………….......................................................................,
elev...
la
......................................
..................................................
din
..................................
jud.
................................, declar pe proprie răspundere următoarele (se încercuiesc variantele
corecte):
1. Sunt cetăţean român născut în România./Sunt cetățean ....................... născut în
......................
2. Am învăţat limba germană de la profesori (la şcoală sau în particular) începând de la vârsta
de ................... ani, ca limbă străină.
3. Niciunul dintre părinţii sau bunicii mei (sau alte persoane cu care am locuit împreună) cu
care am avut contact direct pe o perioadă mai mare de doi ani nu foloseşte limba germană
ca limbă maternă.
4. Acasă nu am folosit şi nu folosesc în comunicarea curentă limba germană cu niciunul dintre
părinţi sau bunici.
5. Prin urmare, conform precizărilor, mă încadrez la Olimpiada de Limba Germană Modernă
la nivelul: …………..
sau:
6. Am frecventat, în România sau în străinătate, forme de învățământ public sau privat
(grădiniță sau școală) având limba germană ca limbă de predare, pe o perioadă de …. ani
școlari. În consecință, mă încadrez la Olimpiada de Limba Germană Modernă la nivelul:
…………..
sau:
7. Am început să învăț limba germană acasă, vorbind cu (cel puțin) unul din părinți/ bunici, cu
care am avut contact direct pe o perioadă mai mare de doi ani. În consecință, mă încadrez
la Olimpiada de Limba Germană Modernă la nivelul european: …………..
Profesorul / profesorii mei actuali de limba germană este / sunt
............................................................................................................................................................
................. (se vor trece 1 sau 2 profesori angajaţi în sistemul naţional de învăţământ, care l-au
pregătit pe elev pentru performanţă şi vor confirma declaraţia acestuia prin semnătură.)
Prin participarea la olimpiadă sunt conștient că textul realizat de mine la proba scrisă individuală
ar putea fi prezentat celorlalți participanți, în formă scanată, alături de celelalte texte de la același
nivel, în scopul asigurării transparenței procesului de evaluare, fără indicarea explicită a autorului.
Data:
Semnătura:
Confirmăm cele declarate mai sus de fiul/fiica/elevul/eleva nostru/noastră:
Părinţi (Nume şi semnătura):
Profesori (Nume şi semnătura):
1. ..............................................................

1. .......................................................

2. ..............................................................

2. .......................................................

