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INFORMAȚII UTILE 

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PREDARE A LIMBII GERMANE ÎN REGIM INTENSIV  

ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova are în oferta școlară pentru anul 2022-2023 o clasă a V-a cu 

program intensiv de studiu al limbii germane, cu următoarea încadrare: prof. Limba română – Daniela 

Toma, prof. Matematică – Basarab Constantin, prof. limba engleză/diriginte – Raluca Nechita,                  

prof. Lb. germană (4 ore/săptămână: Mihaela Cotoi). 

Invităm cu drag toți părinții interesați de înscrierea elevilor de clasa a IV-a în această clasă să 

consulte informațiile de mai jos și să transmită cererea anexată, în perioada 30.05.2022-02.06.2022. 

 

 

Înscrierea la clasele cu predare a limbii germane în regim intensiv  
Înscrierea se face pe baza opțiunilor exprimate, în scris, de către părinții/tutorii legal instituiți ai 

elevilor la secretariatul Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova, prin completarea cererii scrise, prevăzută în 

anexa 1, însoțită de cererea de recunoaștere și echivalare (dacă este cazul), disponibile aici: http://scoala-

traian.ro/documente-utile/  

 

Organizarea testului  
Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al 

limbii germane vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele a III-a și a IV-a și constă într-o 

probă orală și o probă scrisă. 

Proba orală  

a) Etapa I - lecturarea cu voce tare a unui text în limba germană. 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) conținând fiecare un text de 50-75 de cuvinte și 2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale și 

detaliate a textului respectiv;  

– 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 
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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 de 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. 

 

 

Graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea  

în clasa a V-a cu program intensiv de predare limbii germane 

 

30.05-02.06.2022: Depunerea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ 

03-06.06.2022: (dacă este cazul) Recunoașterea și echivalarea a rezultatelor obținute la examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și echivalarea 

acestora cu Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al 

limbii germane (dacă copilul a susținut un examen de certificare) 

07.06.2022, interval orar 8:30-9:30: Desfășurarea probei scrise în cadrul testului de competențe 

lingvistice – limba germană 

07.06.2022 (conform programării afișate pe data de 03.06.2022): Desfășurarea probei orale  

14.06.2022 Ora 13:00: Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă  

14.06.2022, interval orar 14:00-17:00: Depunerea contestațiilor la proba scrisă  

15.06.2022 Ora 14:00: Afișarea rezultatelor finale la testul de competențe lingvistice 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:  

- ISJ DOLJ: https://bit.ly/3x0DBs5; 

- Școala”Traian”: contact@scoala-traian.ro, telefon: 0251599561. 

 

 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu 
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