ADMITERE ÎN CLASA a IX-a 2022-2023
LA SPECIALIZAREA TEOLOGIE BAPTISTĂ – BILINGV ENGLEZĂ
Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad organizează

PROBĂ DE APTITUDINI
pentru admiterea la

PROFILUL TEOLOGIC
CONDIȚII PENTRU ADMITERE
•
•
•
•

Probă de aptitudini
Probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă (limba engleză)
Examen de Evaluare Națională VIII 2022
Minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial

PROBA DE APTITUDINI
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul
PROBELOR DE APTITUDINI, următoarele:
a) INTERVIU, evaluat cu calificativ admis/respins; proba va consta în:
• verificarea dicției, prin rostirea unei poezii / a unui psalm la alegerea candidatului;
• motivarea alegerii unității de învățământ vocaționale/profilului teologic.
b) PROBĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE, evaluată cu notă.
Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără
rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.
Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase constituie nota
finală la proba de aptitudini.
Pentru toate specializările de la profilul teologic, media la proba de verificare a
cunoștințelor la disciplina Religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

CALENDARUL ÎNSCRIERII
11-13 mai 2022
13-17 mai 2022
18 mai 2022
23 mai 2022

Eliberarea Anexei la fișa de admitere, de către școala de proveniență,
pentru elevii care participă la probele de aptitudini
Înscrierea la proba de aptitudini
Desfășurarea probei de aptitudini (de la ora 13.00)
Comunicarea rezultatelor la proba de aptitudini

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
Dosarul de înscriere la interviu va cuprinde următoarele acte:
1.
2.
3.
4.

Anexa la Fișa de înscriere (model tipizat, eliberat de școala de proveniență);
Certificat de naștere – copie;
Fișa medicală – în original;
Declarație din partea candidatului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că
au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l
respecte;
5. Adeverință cu media la RELIGIE - clasele V-VIII și adeverință cu media la PURTARE –
clasele V - VIII, eliberate de școala de proveniență a candidatului.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea candidaților se realizează DE CĂTRE ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ,
până cel târziu marți, 17 mai 2022, ora 14
Școlile
din municipiul
Arad

Școlile
din județ

Trimit actele și Anexa/Fișa pentru participarea la proba de aptitudini
ÎN ORIGINAL / LETRIC,
la sediul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad
Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 – Zona Podgoria
Trimit actele și Anexa/Fișa pentru participarea la proba de aptitudini
SCANATE (format PDF),
pe adresa de e-mail a Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad
secretariat@ltb-arad.ro

PLANIFICAREA CANDIDAȚILOR PENTRU SUSȚINEREA PROBEI DE APTITUDINI
Repartizarea candidaților la comisiile de interviu, pe săli și intervale orare, se va afișa
marți, 17 mai 2022, după ora 15.00, la sediul și pe site-ul Liceului Teologic Baptist „Alexa
Popovici” Arad.

DESFĂȘURAREA PROBEI DE APTITUDINI
MIERCURI, 18.05.2022, începând cu ora 13.00

