
   

Colegiul Naţional Pedagogic ,,Carol I” Câmpulung Muscel 

 
ADMITERE LICEU 2022 

CLASA A IX-A 
PROFIL PEDAGOGIC  

 SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE 

 2 CLASE, 48 DE LOCURI 

 SPECIALIZAREA EDUCATOR - PUERICULTOR 

 O CLASĂ, 24 DE LOCURI 
 

Acum poți beneficia GRATUIT de consultații pentru admitere la specializarea învățător – 
educatoare și specializarea educator-puericultor, începând cu 19 martie 2022, ora 09.00 

 
Sunați la nr. de telefon 0248506005 sau 0723203772 , pentru a stabili împreună orarul! 

 
 16-17 mai 2022 – Înscrierea candidaţilor pentru susținerea probelor de aptitudini la 

specializările învățător – educatoare și educator – puericultor, la secretariatul 

Colegiului Naţional Pedagogic ,,Carol I” Câmpulung. 

 18-20 mai 2022 - Desfășurarea probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 

2022 – 2023 la specializările învățător – educatoare și educator – puericultor, la 

Colegiul Naţional Pedagogic ,,Carol I”. 

 

 interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie, lectură la prima vedere, o conversație cu 
comisia pe o temă data; 

 aptitudini muzicale: intonarea unui cântec și reproducerea unor scurte motive ritmico-
melodice; 

 aptitudini artistice: natură statică cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă 
de comisie; 

 aptitudini fizice: 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 
elemente de gimnastică acrobatică, alergare 600 m – fără cerință de timp. 

 Aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins. 
 

 Actele necesare pentru înscriere: 

 anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2022 – 2023 (se eliberează de şcoala de 
provenienţă); 

 copie xerox – carte de identitate şi certificat de naştere; 

 adeverinţă de la medicul de familie - ,,clinic sănătos”; 

 

 La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele: 
 • la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas 

pentru apă, creion negru, radieră; 

 • la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport). 

 

PROFIL UMAN  

 SPECIALIZAREA FILOLOGIE / LIMBI MODERNE 

  1 CLASĂ, 26 DE LOCURI 
 


