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Desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în
clasa a IX-a anul școlar 2021-2022 (DOAR PENTRU CLASELE CU PROGRAM BILINGV)

Situatia I : Elevii care doresc sa isi echivaleze nota examenului cu media celor 4 ani de studiu
gimnazial
-

completează Anexa A (se depune la secretariat/diriginte cu o programare ori online la
adresa: admitere@liceuleugenporacluj.ro

-

completeaza Anexa 5 doar daca transmit anexa A online:admitere@liceuleugenporacluj.ro

Situatia II: Elevii care doresc sa isi echivaleze examenul cu diplome obtinute in urma unor
examene sau olimpiade in limba spaniola. (trebuie atasata dovada diplomei)
-

completează Anexa B (se depune la secretariat/diriginte cu o programare ori online la
adresa: admitere@liceuleugenporacluj.ro )

-

completeaza Anexa 5 doar daca transmit anexa B online:admitere@liceuleugenporacluj.ro

Situația III: Elevii care doresc sa isi echivaleze examenul de limba spaniolă învățată în context
formal/non-formal (Palatul Copiilor, Centre de limba straina, etc)
-

completează Anexa C (se depune la secretariat cu o programare ori online la adresa:
admitere@liceuleugenporacluj.ro )

-

completeaza Anexa 5 doar daca transmit anexa C online:admitere@liceuleugenporacluj.ro
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Situația IV: Elevii nu au studiat limba limba spaniolă pe parcursul ciclului gimnazial
-

completează Anexa A (se depune la secretariat cu o programare ori online la adresa:
admitere@liceuleugenporacluj.ro)

-

completeaza Anexa 5 doar daca transmit Anexa A online:admitere@liceuleugenporacluj.ro

Informații privind transmiterea portofoliului elevilor
care nu au studiat limba spaniolă
nici în context formal nici în context non-formal
Anexa D
Portofoliul se poate transmite ELECTRONIC urmând pașii de mai jos:
● Textul în limba spaniolă, prevăzut la punctul 1, se salvează într-un fișier denumit
Nume_Prenume_elev_text.
● Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului în limba spaniolă, prevăzută la punctul
2, se salvează într-un fișier denumit Nume_Prenume_elev_lectura.
● Prezentarea orală a motivației opțiunii pentru studierea limbii spaniole în regim
bilingv, prevăzută la punctul 3, se salvează într-un fișier denumit
Nume_Prenume_elev_motivatie.
● Declarația pe proprie răspundere - Anexa 7 , semnată de elev și de părinte /
reprezentatul legal, din care să rezulte că portofoliul depus este elaborat de către elev,
se salvează într-un fișier denumit Nume_Prenume elev_declaratie.
● Fișierele denumite astfel vor fi transmise cu aplicația wetransfer.com la adresa:
admitere@liceuleugenporacluj.ro
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Portofoliul va fi salvat si transmis cu denumirea:
Nume Prenume elev_Limba Spaniola_adm9_2021
Sau se poate transmite
PERSONAL la secretariatul Liceului Teoretic “Eugen Pora” între orele 11-14
Informații:
-secretariat: 0264459702
-conținutul portofoliului: denisa.vintila@liceuleugenporacluj.ro
-transmiterea fișierelor: adrian.miclea@liceuleugenporacluj.ro 0735871604
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