COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
„MIHAI EMINESCU” TÂRGU MUREŞ

MINISTERUL
EDUCAŢIEI

INFORMAȚII
privind admiterea în clasa a IX-a, profil pedagogic,
specializările învățător-educatoare și educator-puericultor
pentru anul școlar 2022-2023

Înscrierea la probele de aptitudini:
•

16-17 mai 2022, la secretariatul școlii, între orele 900-1500

Dosarul plic pentru înscrierea la probele de aptitudini va cuprinde următoarele documente:
•
•
•

cerere-tip (se completează la Colegiu în momentul înscrierii);
anexa la fișa de înscriere (în original), semnată și ștampilată, eliberată de școala de
proveniență a candidatului;
adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că elevul este apt pentru a susține
proba sportivă.

Probele de aptitudini se vor desfășura după cum urmează:
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș, str.
Alexandru Papiu Ilarian nr. 37.
Data: 20 mai 2022
•
•
•
•

Proba de Aptitudini artistice se desfășoară între orele 800-1000 în sălile de clasă ale
Colegiului după o repartiție ce va fi afișată (site, avizier).
Proba de Interviu începând cu ora 1000
Proba de Aptitudini muzicale începând cu ora 1000
Proba Aptitudini fizice începând cu ora 1000 în sala de sport a Colegiului.

Intrarea elevilor în sălile de clasă pentru proba de aptitudini artistice se va face între orele 730-755.
Pentru celelalte trei probe, examenul se va desfășura sub forma unor ateliere de lucru, elevii întrând
prin rotație în sălile de clasă dedicate examenului, respectiv în sala de sport. Parcurgerea celor patru
probe este OBLIGATORIE!
Pentru probele de aptitudini candidatul va intra în sala de examen pe baza cărții de identitate în
original sau a certificatului de naștere (în cazul în care elevul nu are/încă nu i s-a eliberat carte de
identitate).
Pentru proba de aptitudini artistice candidații vor avea asupra lor pensule, culori de apă (acuarele,
guaşe sau tempera), recipient/vas pentru apă, lavete/șervețele, creion negru, radieră, iar pentru
proba de aptitudini fizice: pantaloni de trening, tricou, pantofi de sport.
IMPORTANT: La probele de aptitudini nu se admit contestații! Respingerea la o probă
atrage după sine respingerea candidatului la probele de aptitudini.
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PREGĂTIRILE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se vor organiza: vineri, 13 mai 2022,
orele 1200 – 1400: aptitudini muzicale, aptitudini artistice, aptitudini fizice.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei, de luni până vineri, între orele
0800-1500 sau la tel.: 0365 882 694.
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