Din anul 2013, elevii școlii noastre, pasionaţi de componenta lingvistică a comunicării,
au avut oportunitatea de a-şi pune în valoare gândirea logică și analogică și de a-și folosi
cultura generală, participând la Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus”, organizată de
Ministerul Educației Naționale.
Olimpiada stimulează performanța la nivel comunicativ-funcțional și se înscrie în
tendințele moderne de comunicare, vizând diminuarea și eliminarea barierelor existente din
perspectiva limbii. Rolul olimpiadei este de a dezvolta competența-cheie fundamentală, aceea
de a învăța să înveți, prin promovarea diversității lingvistice și culturale, prin stimularea
abilităților pentru aplicarea creativă a cunoștințelor generale în decodarea mesajului, prin
crearea abilității de a rezolva probleme autonome de lingvistică, folosind date oferite și
înțelegerea mecanismului care stă la baza traducerii automate și care guvernează lingvistica
computațională. Subiectele, propuse de mediul academic, urmăresc aplicarea, prin analogii,
a logicii semantice în raport cu logica gramaticală și cu aspectul morfosintactic al enunțului
cu scopul înțelegerii mesajului.
Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus” beneficiază de un site de comunicare și
informare, conceput și administrat de Favultatea de Litere a Universității București și de către
Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al. Rosetti” și care conține mai multe exemple de
subiecte și alte informații privind desfășurarea competiției.
(http://www.unibuc.ro/facultati/litere/Olimpiada_Nationala_de_Lingvistica.php)
Încă de acum patru ani, Școala Gimnazială Nr. 29 ”Mihai Viteazul”, Constanța, a fost
reprezentată la faza națională a acestei competiții: Costache Ana-Maria (2015), Frujină
Cristian-Robert (2016), Bărăitaru Andrei (2017), iar anul acesta eleva Onciul Teodora, de la
clasa a VI-a C a reusit performanța de a obține punctajul maxim la faza județeană a acestei
olimpiade.
Clasa a VI-a – Onciul Teodora – Premiul I
Popescu David – Premiul III
Dragomir Ioana – Mențiune
Ciobanu Ștefan – Mențiune
Avram Mihai – Mențiune
Clasa a VIII-a – Bărăitaru Andrei – Premiul III
Milidonis Electra – Mențiune

Așadar, felicitări tuturor participanților, premianților, doamnelor profesoare
coordonatoare Carmen Guguș și Camelia Cantaragiu și succes la etapa națională!

