
 

 

Geanina-Oana Dumitru (clasa a XII-a A, an școlar 2010-2011) – calificată la 

etapa națională a olimpiadei de limba franceză 

 

 

 Reporter: Ştim că eşti eleva care a obținut rezultate deosebite în 

urma participării la olimpiada de limbă franceză anul acesta. Unde s-a 

desfăşurat concursul? 
 G.O.D.:  La Alba-Iulia. 
 
 R.: Ţi-a fost greu acolo? 

G.O.D.:  Mi-a fost oarecum dificil, pentru că am lăsat acasă 
persoane dragi cărora le-am simţit lipsa, chiar dacă am absentat doar şase 
zile, dar am fost încredinţată că cel ce mă iubeşte mă înţelege. Scopul 
plecării mele a fost unul nobil. 

 
 R.: Cum a fost atmosfera în grupul de acolo? 

 G.O.D.:  Atmosfera a fost tinerească şi plină de optimism, fapt ce m-a ajutat să depăşesc 
lucrurile neaşteptate şi mai puţin plăcute pe care le-am întâmpinat. 
 
 R.: Spune-mi, te rog, ce presupune o performanță ca a ta la olimpiada națională? 

 G.O.D.:  Cu siguranţă, multă muncă, perseverenţă în învăţare şi, din păcate, ceea ce este mai 
greu de suportat, sacrificarea timpului liber. 
 
 R.: Ești mulțumită de realizarea ta? 

 G.O.D.:  Da, sunt. Fără îndoială că sunt fericită. Mă bucur mult că am putut reprezenta cu 
onoare şcoala şi că i-am putut răsplăti pe cei ce au avut încredere în mine. 
 
  R.: Limba franceză este un obiect de studiu pentru tine, ca oricare altul, sau reprezintă mai 

mult de atât? 
 G.O.D.:  Limba franceză este parte din viaţa mea şi este mai mult decât o disciplină de studiu. 
Cunoaşterea limbii franceze reprezintă, pentru mine, un atu în realizarea unui viitor fructuos. 
 
 R.: Ce sfaturi poți oferi celor ce sunt mai mici decât tine şi ar vrea să-ți urmeze exemplul? 
 G.O.D.:  Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar cheia succesului o reprezintă perseverenţa şi 
ataşamentul faţă de limba franceză, pentru că fără acestea nu are rost să încerci. 
  

R.: Mulţumesc pentru timpul acordat şi felicitări pentru rezultatul obţinut! 
 G.O.D.:  Îţi mulţumesc şi eu.  
 

  


