ADMITEREA 2013
PROFIL PEDAGOGIC

COLEGIUL
NATIONAL
INOCHENTIE
MICU
CLAIN
BLAJ
Avantajele profilului pedagogic:
Oferă şansa dezvoltării unei cariere în domeniul didactic, respectiv în meseria de învăţător/educatoare
Oferă o largă perspectivă în alegerea traiectului profesional, asigurând, prin abilităţile pe care le

formează,

succesul în varii domenii de activitate

Dezvoltă, cultivă şi evaluează, de-a lungul anilor de liceu, competenţe şi abilităţi comunicaţionale, de relaţionare,
de cunoaştere a celorlalţi şi de autocunoaştere

Formează indivizi deschişi spre nou, cu capacităţi sporite de control comportamental şi emoţional
Asigură formarea unei culturi de specialitate solide şi a competenţelor practic-acţionale

ce vor permite

profesionalizarea optimă în domeniul didactic

Facilitează participarea responsabilă la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de instruire

CALENDARUL ADMITERII
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul școlar 2013-2014

Probele de aptitudini
23 mai 2013
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe
de aptitudini
27-29 mai 2013
Inscrierea pentru probele de aptitudini
30 mai-1 iunie 2013
Desfasurarea probelor de aptitudini
3 iunie 2013
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
4 iunie 2013
Afisarea rezultatelor finale
8 iulie 2013
Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere, de catre candidatii care nu au fost admisi

PROBELE DE APTITUDINI
1. Proba de aptitudini muzicale
Proba de aptitudini muzicale consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului
muzical prin:
 intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învațate în clasele I- VIII;
 reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cântece pentru
copii.
2. Proba de aptitudini fizice
Proba de aptitudini fizice consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:
 reproducerea, dupa model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;
 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;
 alergare 600 m – fără cerința de timp (implică un efort moderat).
3. Proba de aptitudini artistice
Proba de aptitudini artistice constă în verificarea simțului proporției și al echilibrului compozițional,
simțului culorii și al acordului cromatic prin:
 realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte pe o temă plastică propusă de comisie.
4. Interviu
Interviul consta în:
 recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
 lectură la prima vedere;
 participare la o conversație cu comisia pe o temă data de aceasta (se verifică capacitatea de
a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).
Aptitudinile investigate sunt: capacitatea de a comunica și dicția.
NOTA:
1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu “admis” sau “respins”.
2. Respingerea la o proba atrage dupa sine obținerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.
4. Comisia pentru fiecare probele de aptitudini este alcatuita din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu.
5. Presedintele comisiei este directorul unitații de învațamânt.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
SUSŢINEREA PROBELOR

Proba aptitudini artistice
Proba de aptitudini muzicale
Interviu (dicţie)
Proba de aptitudini fizice
ACTE NECESARE LA INSCRIERE

Cerere tip (se completeaza la inscriere)
Anexa la fişa galbenă
Copie CI sau certificat naştere
Adeverinţă de la medicul de familie „apt pentru a
susţine probele sportive”
La probele de aptitudini candidaţii vor avea
asupra lor următoarele:
LA PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE:
acuarelă sau tempera
pensulă, creion negru, radieră
vas pentru apă
LA PROBELE DE APTITUDINI FIZICE:
echipament sport
pantofi sport (pt.sala de sport)

