Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Buzau
Str. Spiru Haret, nr. 6, tel. 0238724273

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
pentru clasa a IX-a
anul şcolar 2016-2017

Filieră vocaţională - profil pedagogic
Specializarea:
- învătător-educatoare - 2 clase - 56 locuri
- instructor pentru activități extrascolare - 1 clasă - 28 locuri

Filieră teoretică- profil uman
Specializarea:
- ştiinţe sociale - 1 clasă - 28 locuri
- filologie
- 2 clase -56 locuri

CALENDARUL PROBELOR DE APTITUDINI

pentru profilul pedagogic
19-20 mai 2016

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să
participe la probe de aptitudini

23-24 mai 2016

Înscrierea pentru probele de aptitudini pe baza: fișei de aptitudini,
adeverință medicală cu mențiunea ”Apt pentru efort fizic”, 2 coli
bloc A3, copie certificat naștere

25-28 mai 2016

Desfăşurarea probelor de aptitudini

30 mai 2016

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Admiterea elevilor la profilul pedagogic

8 iulie 2016

Depunerea fişelor de înscriere cu media de admitere la secretariatul
liceului
Validarea şi afişarea rezultatelor

11 iulie 2016

Ridicarea fişelor de înscriere pentru cei respinşi

7 - 8 iulie 2016

PROBELE DE APTITUDINI - PROFIL PEDAGOGIC

Specializarea învățători-educatoare
1. Proba de aptitudini muzicale– 25 mai 2016 , ORA 9
Proba de aptitudini muzicale consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învațate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cântece pentru copii.
2. Proba de aptitudini fizice– 27 mai 2016, ORA 8
Proba de aptitudini fizice consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) Reproducerea, dupa model, a 2-3 exerciții de influențare selectiva a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a,executate izolat;
c) alergare 600 m – fara cerința de timp (implica un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
- memorie motrica si coordonare;
- starea funcționala a coloanei vertebrale; - funcție normala a sistemului cardio-respirator;
3. Proba de aptitudini artistice– 26 mai 2016, ORA 13
Proba de aptitudini artistice consta în realizarea unei naturi statice cu doua sau trei obiecte cu o tema
plastica propusa de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
- receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
- încadrarea echilibrata a formelor plastice într-un spațiu.
4. Interviu– 25 mai 2016, ORA 8.00
Interviul consta în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectura la prima vedere;
c) participare la o conversație cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica capacitatea de a aduce
argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relația cu partenerul
de discuție).
Aptitudinile investigate sunt:
-capacitatea de a comunica;
- dicția.
PROFIL PEDAGOGIC

Specializarea: instructor pentru activități extrascolare
1. Proba de aptitudini muzicale si coordonare motrica–26 mai 2016
În cadrul probei se verifica:
- auzul muzical;
- simțul ritmic;
- memoria muzicala;
- calitațile vocale;
- condițiile generale fizico - estetice si de miscare.
Verificarea se face prin 1 – 2 din urmatoarele forme:
- intonarea a 1 –2 cântece prezentate de candidat;
- reproducerea unor fragmente ritmico – melodice dupa modele date de comisie;
- realizarea unor exerciții de miscare la comanda profesorului.
Evaluarea se face de o comisie formata dintr-un profesor de muzica si un profesor de educație fizica.
2. Proba de investigare a capacitații de a comunica si a dicției–
În cadrul probei se verifica:
25 mai 2016
- capacitatea de a comunica;
- pronunția cuvintelor, în general, si a cuvintelor cu aglomerari de consoane, în special;
- capacitatea de a aduce argumente în susținerea unor idei;

- valențele artistice privind interpretarea unui text.
Verificarea se face prin 1 – 2 din urmatoarele forme:
- recitarea a 1 –2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;
- citirea unui text dialogat;
- interviu pe o tema la alegerea candidatului;
-Evaluarea se face de o comisie formata dintr-un profesor de pedagogie si un profesor de limba si
literatura româna
NOTA:
1. Fiecare proba se apreciaza cu “Admis” sau “Respins”.
2. Un candidat care a fost declarat “respins” la una din probe, va fi declarat
“respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic,specializarile: bibliotecardocumentarist, instructor animator, instructor pentru activitați extrascolare, pedagog scolar
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.

Pentru elevii care susțin probe de aptitudini și la alte licee, există flexibilitate
în programul de desfășurare a probelor la liceul nostru.

