INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BRAŞOV

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2„DIACONU CORESI” BRAŞOV

ANUNȚ
Admitere clasa a V-a, intensiv engleză
An școlar 2019-2020

Perioada de înscriere: 03.06.2019 - 07.06.2019 (intervalul orar 10-14)
Număr locuri: 28
Acte necesare pentru înscrierea candidaților din Școala Gimnazială
Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov:
 Cerere tip
Acte necesare pentru înscrierea candidaților din alte unități:
 Cerere tip
 Copii C.I. părinți
 Copie certificat naștere candidat
Notă: după admiterea elevilor, părinții candidaților proveniți de la altă unitate
școlară aduc fișa medicală și completează cerere de transfer
(2
exemplare), care trebuie vizată de către școala de la care provine. În urma acestei
cereri de transfer vizate se poate face solicitarea de foaie matricolă de la școala
de proveniență.
Data desfășurării examenului: 24.06.2019, ora 10.00
Locul desfășurării: Școala Gimnazială Nr. 2 ”Diaconu Coresi” Brașov
Afișarea rezultatelor: 26.06.2019
Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 26.06.2019 (12.00-14.00)
Afișarea rezultatelor finale: 28.06.2019
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Structura subiectelor aferente testului de competență lingvistică pentru
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi
moderne de circulație internațională
Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu
program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională
vizează competențele şi cunoştinţele acumulate în clasele III-IV şi constă
dintr-o probă orală și o probă scrisă.
PROBA ORALĂ
a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris
pe biletul de testare trebuie să fie selectat dintr-unul dintre manualele alternative
pentru clasele a III-a şi a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de
răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să
dovedească înţelegerea globală şi detaliată a textului.
b) Etapa a II -a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată,
având unul dintre membrii comisiei drept moderator.
Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:
- pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative
aprobate de MEN) conţinând fiecare un text de 50-75 cuvinte şi 2-3 întrebări de
verificare a înţelegerii globale şi detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un
bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă
doreşte, din setul care corespunde altui manual.
- pentru etapa a II-a – un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală
în conformitate cu programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii
(în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc
interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în faţa comisiei pentru a
prezenta conversaţia.
PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 oră
Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și
care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însuşirea principalelor
funcţii/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele şcolare
pentru clasele a III-a şi a IV-a.
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