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„Centrul de Excelenţă
la limba și literatura
română pentru clasele
gimnaziale V-VIII”,
an şcolar 2016-2017
C.C.Ș.J, poziția 2

În atenţia profesorilor de limba şi
literatura română din unitățile
școlare de nivel gimnazial

Anul şcolar 2011-2012

Sâmbătă, 12 noiembrie 2016, ora 9,00, la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Sibiu, va
avea loc testarea elevilor din CLASELE A V-A, A VI-A, A VII-A, A VIII-A în vederea participării la
„Centrul de Excelenţă la limba și literatura română pentru clasele gimnaziale V-VIII” –
C.C.Ș.J., poziția 2, pentru anul școlar 2016-2017.
Norma de reprezentare: maxim 5 elevi/nivel pentru fiecare școală cu predare în limbile
română, germană / maghiară.
Testarea va avea loc separat, cu subiecte cu structură specifică, pe școli cu predare în limbile
română, germană / maghiară şi are în vedere achiziții dobândite pe parcursul școlarizării, cu
țintă spre COMPETENŢE DE ÎNŢELEGERE DE TEXT LITERAR LA PRIMA VEDERE
[Rezolvare de 5 itemi] şi CREATIVITATE, respectându-se standardele de performanță din
programa școlară.
Profesorii care îşi înscriu elevii pentru testare, vor completa, în format electronic, tabele de
înscriere, conform modelelor de mai jos, care vor fi trimise pe adresele de mail:
ioanadanetiu@yahoo.com, camivirca@yahoo.com, până JOI, 10 NOIEMBRIE 2016, ora
14,00.
TABEL DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR ÎN VEDEREA TESTĂRII

Nr. crt.

Numele şi prenumele
elevului

Unitatea şcolară de
provenienţă

Clasa
a V-a/a VI-a/a
VII-a/a VIII-a

Secţia
(română sau
germană /
maghiară)

Numele și prenumele
profesorul elevului /
adresa de mail și
numărul de telefon al
profesorului

Pentru clasele VI – VIII grupele de studiu vor avea locuri rezervate pentru elevii testaţi
anterior, în perioada 2013-2016, sau clasaţi între primii 10 la etapa judeţeană a Olimpiadei
de limbă şi literatură română, an şcolar 2015-2016, cu condiția înscrierii, până la data de
10.11.2016. Locurile rămase libere vor fi ocupate de elevi în urma testării din 12.11.2016.
Pentru grupele de studiu de la clasele VI-VIII cu locuri rezervate, vă rugăm să completați
tabelul:

TABEL ELEVI CLASELE A VI-A, A VII-A, A VIII-A – LOCURI REZERVATE

Numele şi
prenumele
elevului

Nr.
crt.

Unitatea şcolară de
provenienţă

Clasa a VI-a / a VII-a /
a VIII-a
Secţia (română sau
germană / maghiară)

A fost testat în anul
școlar 2013-2014 / 20142015 / 2015-2016

S-a clasat pe
locul_________
la olimpiada
județeană
(OLLR) 20152016

Profesorul
elevului

Fiecare școală va trimite numele și prenumele cadrelor didactice care vor participa la
activitățile de evaluare / asistență a elevilor pe parcursul testării, conform tabelulu de mai
jos:
TABEL CU PROFESORII EVALUATORI / ASISTENȚI

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
profesor

Unitatea şcolară de provenienţă

Evaluare / asistență pe
parcursul testării

Adresa de mail /
numărul de
telefon al
profesorului

Pentru clasele V – VIII, Centrul de Excelenţă la limba și literatura română pentru clasele
gimnaziale V-VIII pentru disciplina limba şi literatura română își va desfășura activitatea la
Şcoala gimnazială „Nicolae Iorga” din Sibiu, în fiecare vineri, între orele 17,30 – 19,00,
începând cu data de 18 noiembrie 2016.
În cazul în care un elev acumulează mai mult de 5 absențe nemotivate, va fi considerat
eliminat din grupă, fără posibilitatea de a fi înscris pentru a participa la activitățile următoare.
VĂ MULŢUMIM PENTRU COLABORARE ȘI LE URĂM SUCCES TUTUROR ELEVILOR
CARE ALEG SĂ PARTICIPE LA TESTARE.
Coordonator:
Inspector școlar pentru limba și literatura română,
prof. Ioana Dănețiu
Coordonator aplicant:
Prof. Camelia Virca
Coordonatori grupe:
clasa a V-a – prof. Camelia Virca, Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Sibiu
clasa a VI-a – prof. Greavu Simona, Școala Gimnazială Nr. 2, Sibiu
clasa a VII-a – prof. Ducu Luminița, Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu
clasa a VIII-a – prof. Rusu Anca, Școala Gimnazială ”Ioan Slavici”, Sibiu

