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Inscriere in clasa a V-a
Avand in vedere adresa MECS nr.59987/21.10.2015 - ,,Precizari privind organizarea si
desfasurarea procesului educațional in liceele si colegiile pedagogice”, pct. II.5. Inscrierea/admiterea
elevilor in liceele/colegiile pedagogice si aprobarea ISJ Arges nr.795/03.03.2016
 Inscrierea in clasa a V-a, an scolar 2016 – 2017, a elevilor veniți de la alte
instituții de invățămant se face in urma organizarii unei examinări (proba de
aptitudini) – SAMBATA 11 IUNIE 2016, ORA 10,00
 Proba de aptitudini propusă de instituția noastră este ,,proba de interviu”.
 Rezultatul probei se apreciază cu calificativul ,,admis” sau ,,respins”.
 Proba se va susține in prima jumatate a lunii iunie.
 Prezentăm două modele de bilete de examinare:
BILET NR.1
INTERVIU CLASA A V-A
1. Citește cu intonația corespunzătoare, corect și fluent textul următor:
,, - Să- i dea mama băiețelului zăhărel? Bubico?... Bubi?
- Frumos cățel aveți! … da rău…
- Cucoană, ține-l bine…că eu sunt nevricos și…nu știu ce sunt în stare să fac…!”
I.L.Caragiale-Bubico
2.Exprimă-ți, în cinci-șapte rânduri, opinia despre rolul internetului în viața unui elev de gimnaziu.
3. Corectează eventualele greșeli din textul:
L-a ce oră v-om ajunge l-a bunicii? Nu ști încă că vom sosii la timp?
4. Explică în cinci rânduri motivul pentru care ai ales să studiezi în școala noastră.
BILET NR.2
INTERVIU CLASA A V-A
1. Recită expresiv o strofă dintr-o poezie studiată.
2. Exprimă-ți, în cinci-șapte rânduri, opinia despre rolul lecturii în viața elevilor.
3. Corectează eventualele greșeli din textul:
Und-ei locul elevilor să-i? Gândeștete că nu ve-i afla niciodată.
4. Explică în cinci rânduri motivul pentru care ai ales să studiezi în școala noastră.
Director,
Prof. Gheorghe I. RADU
,,Nu vom avea şcoli bune săteşti decât cu condiţiunea de a avea
mai întâi învăţători capabili şi la înălţimea chemării lor”. Dimitrie Gusti, 1867

