Înscrierea în clasele cu predare intensivă
a limbii engleze, germane sau franceze
Anul şcolar 2018 – 2019
Elevii declarați admiși în urma concursurilor ”Ionel Teodoreanu” și/sau ”Traian
Lalescu” care doresc să se înscrie la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași în
clasele cu predare intensivă a limbii engleze, germane sau franceze în anul şcolar 2018 –
2019 trebuie să prezinte la dosarul de înscriere și copii ale certificatelor lingvistice obținute
la examene cu recunoaştere internațională ce atestă un nivel de competenţă lingvistică
A1 sau superior.
În limita locurilor disponibile, aceste certificate permit elevilor înscrierea în clasele
cu predare intensivă a limbilor moderne fără a mai susţine proba de aptitudini şi
cunoştinţe, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase
este mai mic sau egal cu numărul de locuri disponibile, fiindu-le acordată, prin echivalare,
nota 10 (respectiv 100 p) la proba respectivă.
Referitor la certificatele de limbă engleză YLE (Young Learner Tests of English),
respectiv Movers şi Flyers, candidaţii trebuie să obţină un scor minim de 11 scuturi (4
scuturi la 2 competenţe şi respectiv 3 scuturi la o competenţă lingvistică) pentru ca
nivelul A1, respectiv A2, să poată fi recunoscut şi echivalat cu nota 10 (respectiv 100 p).
La limba germană, echivalarea se face cu Goethe Zertifikat A1 sau Goethe
Zertifikat A2, având calificativele sehr gut sau gut, obținute în urma susținerii examenelor
Fit in Deutsch 1 sau Fit in Deutsch 2 în timp ce la limba franceză, echivalarea se obține cu
ajutorul certificatului DELF Prim A1.
Prezentarea certificatelor lingvistice pentru echivalare se va face în original, la
Secretariatul şcolii, unde se va realiza o copie ”conform cu originalul”, în perioada
14.05.2017 – 31.05.2018, odată cu depunerea dosarului de înscriere, între orele 8.0015.30.
IMPORTANT!
1. După data de 31 mai 2018, va fi afișată lista cu rezultatele recunoașterii și
echivalării la avizierul școlii.
2. Se vor lua în considerare certificatele lingvistice eliberate până la data de 31
mai 2018. În cazuri excepționale, în care se înregistrează întârzieri în
eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/ organizația care
administrează examenul respectiv, părintele/tutorele/reprezentantul legal al
candidatului poate depune o adeverință eliberată de respectiva
instituție/organizație în care se menționează rezultatul examenului, cel târziu
până la data susținerii testării, care va avea loc până la data de 30 iunie 2018.
3. În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul
total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al
unei limbi modern este mai mare decât numărul de locuri disponibile, toți
elevii susțin testului de competenţă lingvistică, conform Anexei 2 la Ordinul
4797/31.08.2017, cap III, art.7-9 și a Procedurii nr. 30891/14/05/2018 care
reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a testului de
competență lingvistică.

ANEXA 2 – 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 circulație internațională vizează competențele și cunoștințele
acumulate în clasele III și IV și constă într-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 din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și
a IV-a.
Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe
biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și 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
Ministerul Educației Naționale) conținând fiecare un text de 50-75 cuvinte și 2-3
întrebări de verificare a înțelegerii globale și detaliate a textului respectiv. Elevul
extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă
dorește, din setul care corespunde altui manual.
Pentru etapa a II-a – un set de bilete conținând subiecte de interacțiune verbală în
conformitate cu programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi
numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală
timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.
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 însușirea principalelor funcții/acte de
limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a
IV-a.

