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În atentia candidaților calificați la etapa a II-a 

a Olimpiadei de Limba Engleză 2018, faza județeană 

Pentru desfășurarea probei orale se alocă diferite Săli/secțiune după cum 

urmează: Sala de așteptare (SA), Sala de elaborare a răspunsului (SER) și Sala de 

examinare (SE). 

Proba orală debutează cu elaborarea răspunsului, la ora 10.00, conform 

graficului afișat la Săli. 

Sala de așteptare (SA) 

Elevii se vor prezenta la SA cu 30 de minute înainte de ora alocată pentru 

examen (nu mai devreme!), având asupra lor Cartea de 

Identitate/Pasaportul/Carnetul de elev  și un instrument de scris. Orice alte 

lucruri personale (inclusiv telefonul mobil) vor fi lăsate în SA în momentul 

deplasării la SER. Profesorii supraveghetori vor verifica programarea elevilor 

pentru proba orală afișată la avizier în dimineața susținerii probei și se vor 

asigura că elevii respectă intervalele de timp stabilite. 

Sală de elaborare răspuns (SER) 

La începutul probei, în SER intră un grup de 5 elevi. Dupa ce trag biletele de 

examen, ei se așează în bănci (astfel încât să nu se incomodeze unii pe alții) și 

își pregătesc prezentarea folosind dupa caz, la alegere, coli de scris sau foi de 

flipchart. 

La 20 de minute după extragerea biletelor, fiecare serie de elevi este condusă 

la SE, conform planificării, pentru a-și susține prezentările. 

Următoarele serii, în ordinea de pe listă, intră în SER în prezența 

supraveghetorului, trag biletul și își pregătesc prezentarea în 20 de minute. 

Sala de examinare (SE) 

În fiecare SE se află o comisie formată din 3 evaluatori. Elevii intră în SE în grup, 

își susțin prezentarea pe rând, in ordine alfabetică, apoi pleacă tot în grup, 

după ultima prezentare.  


