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DRAGI ELEVI, ABSOLVENŢI AI CLASEI A VIII-A

 Într-o perioadă total atipică, diferită și într-un context nou, dar cu acelaşi parcurs al destinului, vă aflaţi în acel moment în care vă 
lăsaţi în urmă copilăria şi vă pregătiţi să îmbrățișați adolescența şi efervescenţa care o însoţește. 

Chiar dacă voi ați trăit diferit, față de alte generații, finalul gimnaziului vă regăsește și pe voi cu aceleași speranțe şi astfel duceți 
mai departe promisiunea viitorului pe care ni-l dorim cu toţii, pentru că aveţi educaţia de învingători, pentru că aveţi curajul și ați ținut 
piept ultimelor evenimente din viața noastră a tuturor. 

Peste puţine zile, veţi deveni, tineri adolescenți cu zâmbete largi pe față, vă veți dezvolta în proiecte bine conturate de 
specializarea și vocația voastră, voi deveniţi certitudinea unui “mâine” mai bun.

Practic este prima „escală a unui zbor ce vi-l dorim înalt”, este momentul vostru, momentul primei alegeri, care vă va deschide 
numeroase oportunități. Alături de familia voastră de acasă şi noi cei din învățământ vă susţinem. 

Vă îndrumăm şi vă întâmpinăm cu un ghid pentru admiterea voastră la liceu, filiera vocațională, profilul artistic, specializarea arte 
plastice, un ghid variat şi structurat în actualul context social, cu posibilități multiple pentru a vă regăsi orizontul şi pentru a deveni 
oameni valoroşi, educaţi, cu o mentalitate care să vă facă cinste indiferent încotro şi cum veţi interacţiona.

 În acest moment al vostru, noi avem convingerea că, înainte de toate, împreună vom deschide orizontul către artă și frumos. 
Indiferent dacă veți alege cariere artistice, cu noi veţi transforma adolescentul din voi în adultul de nădejde al societăţii şi veţi simți și 
voi, mândria pe care o resimţim cu toţii având în minte imaginea primului stilou, al primei pensule şi al primului tablou și a diplomei ce 
ne onorează.

 Cadrele didactice ale Liceului Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, vă doresc success!
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ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023 

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 se desfăşoară în conformitate cu 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802 /2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 
de stat pentru anul şcolar 2011-2012. Aceasta este reglementată de OME 5.150/30 august 2021, respectiv OME 5.142/30 august 2021, 
pentru liceele profesionale și cele în sistem dual.

Pregătirea admiterii
1 martie 2022: transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, 

pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
9 mai 2022: afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări 

profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, 
profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare.

9 – 13 mai 2022: transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor, transmiterea de către inspectorate la școlile 
gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru.

11 – 13 mai 2022: eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe 
de aptitudini.

16 mai – 3 iunie 2022: ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de 
școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line 
etc.).

16 – 17 mai 2022: înscrierea pentru probele de aptitudini
18 – 20 mai 2022: desfășurarea probelor de aptitudini
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23 mai 2022: comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini: depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există 
prevederi metodologice privind contestarea probelor); comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se 
calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde:
APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere;
MFA = media finală de admitere.

Afli mai multe aici:
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OM%205.150_2021_admitere%20liceu%202022-2023.pdf
http://www.cnlr.ro/resurse/2021-2022/2022%20Admitere%20liceu/Calendar-Admitere-liceu-2022.pdf
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INTRODUCERE 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL

Știați că structura învăţământului liceal este următoarea?

FILIERA TEORETICĂ:
Profil Umanist
Specializarea Filologie
Specializarea Ştiinţe sociale
Profil Real
Specializarea Matematică–informatică
Specializarea Ştiinţe ale naturii
FILIERA TEHNOLOGICĂ:
Profil Tehnic
Profil Servicii
Profil Resurse naturale şi protecţia mediului
Calificările profesionale şcolarizate în cadrul fiecărui profil sunt aprobate prin Hotărâre a Guvernului României.
FILIERA VOCAŢIONALĂ:
Profil Militar
Specializarea Ştiinţe sociale
Specializarea Matematică–informatică
Profil Teologic
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Specializarea Teologie: teologic ortodox
Specializarea Teologie: patrimoniu cultural
Specializarea Teologie: teologic catolic, teologic unitarian, teologic reformat, teologic baptist, teologic penticostal, teologic adventist, 
teologic musulman
Profil Artistic
Specializarea Arhitectură
Specializarea Arte ambientale şi design
Specializarea Arte plastice şi decorative
Specializarea Muzică
Specializarea Coregrafie
Specializarea Arta actorului
Profil Pedagogic
Specializarea Învăţător-educatoare
Specializarea Bibliotecar-documentarist
Specializarea Instructor-animator
Specializarea Instructor pentru activităţi extraşcolare
Specializarea Pedagog şcolar
Profil Sportiv

Disponibil aici: https://www.edu.ro/invatamant-liceal 9
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ÎNSCRIEREA LA LICEU

Aflați care este stilul vostru de învățare și vedeți dacă aveți o alegere reușită, în alegerea liceului și a specializarii pregătirii voastre. 
Trebuie doar să știți care vă este vocația și care sunt punctele voastre forte. 

Înscrierea la liceu pornește de la Metodologia organizării admiterii la liceu, cu explicaţii clare despre desfăşurarea procesului de 
înscriere şi repartizare. Dacă vă întrebați cum funcţionează programul de repartizare computerizată, vă explicăm noi. După ce toţi elevii au 
fost introduşi în sistem, pentru fiecare judeţ, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. 

Calculatorul este cel care parcurge această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică. Să presupunem că a ajuns la Poziţia 
4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76  merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul primei opţiuni (175). Acum merge în 
lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzător primei opţiuni a elevului Popescu A Ion şi care are N locuri (N este numărul locurilor 
repartizate unui liceu la o anumită specialitate aşa cum reiese din Broşura admiterii). Dacă găseşte un loc liber scrie numele lui Popescu A 
Ion şi trece mai departe la poziţia 4960. Dacă nu există nicio poziţie liberă compară media ultimului înscris cu media lui Popescu A Ion. 
Dacă media lui Popescu A Ion este egală cu media ultimului înscris pe listă departajarea se face conform Art.5 (citeşte mai jos la Cum se 
face departajarea.) Dacă Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este şters ultimul înscris pe listă, se scrie numele lui 
Popescu A Ion, iar cel scos din listă intră din nou în procedeul de repartizare. Dacă NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la 
următoarea opţiune înscrisă în fişa de înscriere. Dacă media lui Popescu A Ion este mai mică (mai mare nu are cum să fie) atunci 
Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul celei de-a doua opţiuni. De aici se repetă procedeul descris mai sus. Dacă 
după parcurgerea tuturor opţiunilor din fişa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat în niciuna dintre liste, el este scos din sistem şi va 
participa la repartizare în cea de-a doua etapă. (Art.37) Din acest motiv este foarte important ca opţiunile să fie nu numai suficiente, dar şi 
realiste. Dacă toate opţiunile lui Popescu A Ion sunt făcute pentru licee şi profile cu media în anul anterior mai mare decât 8, 76, indiferent 
de numărul opţiunilor există riscul de a rămâne nerepartizat din vina personală. 

De aceea se recomandă ca în partea de final a opţiunilor să existe şi licee cu media de admitere a anului anterior sub media 8,76, până 
aproape la media 7 (s-au văzut situaţii în care diferenţele la media de admitere de la un an la altul, la acelaşi liceu şi aceeaşi specialitate să 
fie mai mari de 1 punct).



În Broşura admiterii, alături de codul liceului şi specialităţii, există şi media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite 
o justă orientare la completarea fişei de admitere.

Găsiți mediile de anul trecut şi pe acest site AdmitereLiceu.ro. În plus, vi se oferă oferă şi multe alte informaţii despre liceele din 
toată ţara. https://www.admitereliceu.ro/

Vă interesează și cum se face departajarea?
Dacă media lui Popescu A Ion este egală cu media ultimului admis dintr-una dintre listele corespunzătoare unuia dintre codurile 

înscrise în fişa de opţiuni, atunci departajarea se face pe baza Art.5. din metodologia admiterii:
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
nota obţinută la proba de limba şi literatura româna din cadrul Evaluării Naţionale;
nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de 

limba maternă, susținută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învățământ cu predare în 
limba minorităţilor naţionale.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care 
au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi 
admişi la opţiunea solicitată.

Un punct forte în opinia noastră este admiterea fără repartizare computerizată, adică cei care susţin probe de aptitudini, se înscriu 
la învăţământul special sau pe locurile rezervate romilor nu mai participă la repartizarea computerizată.

Pentru admitere în domeniul: Artistic - Arte Plastice, arte decorative, se susţin probe de aptitudini.
Astfel admiterea se face mai devreme decât cea repartizată computerizat, aşa cum reiese din calendarul admiterii, doar candidaţii din 

aceste categorii care nu sunt declaraţi admişi vor intra în repartizarea computerizată.
Candidaţii pe locurile rezervate romilor trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art.53, alin.(2), lit.a) – b) din 

metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin 
care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie.
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Repartizarea se face pe baza Capitolului 8 din metodologie. Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După 
afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.

(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de 
unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:cererea de înscriere;cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în 
copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;foaia matricolă pentru clasele a 
V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);fișa medicală.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile 
corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană / a 
municipiului Bucureşti. Acești candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea 
cazurilor speciale.

Puteți gândi mai profund și mai matur și veți descoperi care sunt meseriile principale ce se apropie cel mai mult de 
personalitatea voastră. În urma unui asemenea gând, vă recomandăm să parcurgeți un Test de Cariera European, disponibil 
aici:http://testcariera.ro/test-de-cariera-free.php

Aflați mai multe despre propriul stil de învățătură chiar aici:
https://take.quiz-maker.com/Q8C5OZ3AN
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REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DIN JUDEŢUL OLT
 an şcolar 2022 / 2023 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU" ,municipiul SLATINA  ALEEA ROZELOR NR.5, telefon:0249-437444, e-mail: 
cnv_ntitulescu@yahoo.com 
COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU",municipiul  SLATINA STR N BĂLCESCU NR 8, telefon:0249-434710, e-mail: 
cnrg@pop.ot.edu.ro  
COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" ,municipiul SLATINA STR BASARABILOR NR 33, telefon:0249-414171, e-mail: 
colegiulionminulescu@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC "P.S.AURELIAN" ,municipiul SLATINA STR.PRIMĂVERII NR.5, telefon:0249-432507, e-mail: 
cepsaurelian@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXE MARIN" ,municipiul SLATINA  STR CIREASOV NR 10, telefon:0249-436210, e-mail: 
gscm3slatina@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC ,municipiul SLATINA STR EC.TEODOROIU NR 64 A, telefon:0249-431446, e-mail: 
colegiu@metalurgic-slatina.ro
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,municipiul  SLATINA STR.TOAMNEI NR.10, telefon:0249-435182, e-mail: lps.slatina@yahoo.com 
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ,municipiul SLATINA STR.Ecaterina Teodoroiu nr.64 A, telefon:0249-439497, e-mail: 
scoalapostliceala_slatina@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC"NICOLAE BĂLCESCU" , orașul BALŞ STR N BĂLCESCU NR 47, telefon:0249-451064, e-mail: 
agricolbals@gmail.com
LICEUL TEORETIC "PETRE PANDREA" , orașul  BALŞ STR N BĂLCESCU NR 25, telefon:0249-450162, e-mail: ltbals@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 , orașul  BALŞ STR N BĂLCESCU NR 213, telefon:0249-451287, e-mail: gsicmb@yahoo.com  
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LICEUL TEORETIC "IONIŢĂ ASAN" ,municipiul CARACAL STR.N.TITULESCU NR.39, telefon:0249-515260, e-mail: 
cniasan2004@yahoo.com 
LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" ,municipiul CARACAL STR.BICAZ NR.1B, telefon:0249-512206, e-mail: 
liceulmihaiviteazulcaracal@yahoo.com   LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" ,municipiul CARACAL STR 1 DECEMBRIE 
1918 NR 4, telefon:0249-514381, e-mail: gsi_caracal@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC  "DIMITRIE PETRESCU" ,municipiul CARACAL STR V ALECSANDRI NR 104, telefon:0249-513374, 
e-mail: colegiulagricolcaracal@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC  "CONSTANTIN FILIPESCU",municipiul  CARACAL STR.V.ALECSANDRI NR.11, telefon:0249-511697, 
e-mail: grupfilipescu@yahoo.com 
LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" ,orașul CORABIA STR 1 MAI NR 5, telefon:0249-561151, e-mail: 
cuzacorabia@gmail.com
LICEUL TEHNOLOGIC  "DANUBIUS"  ,orașul  CORABIA STR BUCURESTI NR 29, telefon:0249-560744, e-mail: 
ctdcorabia@gmail.com 
LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"  ,orașul  DRAGANESTI-OLT STR N.TITULESCU NR 129, telefon:0249-465262, 
e-mail: liceudraganesti@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC ,orașul DRAGANESTI-OLT, STR.N.TITULESCU NR.308, telefon:0249-466227, e-mail: 
sam_draganesti_olt@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC  ,orașul PIATRA-OLT , str.ALEEA TINERETULUI NR.2, telefon:0249-417009, e-mail: 
liceulpiatraolt@yahoo.com
LICEUL " ŞTEFAN DIACONESCU"  ,orasul  POTCOAVA, str.Principala nr.197, telefon:0249-462057, e-mail: lic_potc@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"  ,orașul SCORNICEŞTI ,STR.POMPIERILOR NR.33, 
telefon:0249-460033, e-mail: gsa_scornicesti@yahoo.com 
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LICEUL TEHNOLOGIC   "ION POPESCU-CILIENI " ,comuna CILIENI, str.General Marcel Olteanu,telefon:0249-534008, e-mail: 
ltcilieni@yahoo.com  
LICEUL TEHNOLOGIC  ,comuna CRÂMPOIA, telefon:0249-485238, e-mail: scoalaCRÎMPOIA@yahoo.com / PRIMAR,GIMNAZIAL , 
LICEAL
LICEUL TEHNOLOGIC  ,comuna  IANCU JIANU, str. Barbu Știrbei nr 187,telefon:0249-456003, e-mail:licjianu@yahoo.com  
LICEUL TEHNOLOGIC "TĂNASE CONSTANTIN"  ,comuna  IZVOARELE, str. Constantin Tănase nr.82, telefon:0249-486194, e-mail: 
liceultehnologicizvoarele@yahoo.ro
LICEUL TEORETIC "ION GH.ROŞCA" comuna OSICA DE SUS, str.Vladu Nica nr.2,  telefon:0249-418240, e-mail: 
liceul_osica_de_sus@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC  ,comuna  TUFENI,str. Piteștiului nr.120, telefon:0249-483370, e-mail: samtufeniolt@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC  ,comuna  VĂLENI, str.Nicolae Titulescu nr.177, telefon:0249-487717, e-mail: licvaleni@yahoo.com 
LICEUL TEHNOLOGIC  ,comuna VITOMIREŞTI,str.Libertatii nr.61, telefon:0249-469310, e-mail: liceulvitomiresti@yahoo.com 
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, orașul BALŞ, str. N.BĂLCESCU NR. 211B, telefon:0249-452808, e-mail: spsbalsolt@yahoo.ro 

Disponibil online aici: https://isjolt.ro/wp-content/uploads/2022/01/retea-OLT-2021-2022-SITE.xlsx
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LICEUL TEORETIC ”NICOLAE TITULESCU” SLATINA

PLAN ȘCOLARIZARE CLASA A IX-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Știați că Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina vă stă la dispoziție pentru a vă detalia structura învăţământului liceal din unitatea 
noastră școlară?

🅵🅸🅻🅸🅴🆁🅰 🆃🅴🅾🆁🅴🆃🅸🅲Ă:
- Profil Umanist
Specializarea Filologie - 3 clase;
- Profil Real
Specializarea Matematică–informatică - 2 clase;

🅵🅸🅻🅸🅴🆁🅰 🆅🅾🅲🅰Ţ🅸🅾🅽🅰🅻Ă:
- Profil Artistic
Specializarea Arte plastice şi decorative - 1 clasă;
- Profil Pedagogic
Specializarea Învăţător-educatoare - 1 clasă; 
Specializarea Educator -puericultor - 1 clasă.

Aflați mai multe vizitând site-ul nostru, pagina de Facebook, apelând la numărul de telefon 0249 437 444 sau direct locația noastră Aleea 
Rozelor, nr. 5, Slatina, Jud. Olt
http://www.ltnt.ro/index.php/en/ 
https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22nicolae%20titulescu%22%20slatina

http://www.ltnt.ro/index.php/en/
https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%22nicolae%20titulescu%22%20slatina


ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, FILIERA VOCAŢIONALĂ CU PROFILUL ARTISTIC

Și voi simțiți o pasiune către ARTĂ?
Frumoasă, elegantă, distinsă, profundă, plină de viață, adeseori ne înțeleasă, hulită, alungată, criticată … pasiunea. Rămîne cea mai de 

preț comoară a fiecăruia, ceea ce ne însuflețește, care ne conduce adânc în noi înșine și ne găsește drumul cel mai bun prin meandrele vieții.
Viața merită să fie trăită doar cu pasiune?
Dacă ceea ce facem, facem cu pasiune și ne simțim vii, strălucitori, luminoși și orice realizare măreață din această lume și din întreg 

Universul este și rodul Pasiunii, atunci DA!! Oriunde vedeți o realizare extraordinară, acolo să știți că a fost și este prezentă și Pasiunea!
Citiți mai multe aici despre pasiune: http://www.artadeatrai.ro/pasiunea

De ce să privim arta? 
Credem că este important ca oamenii să privească arta, fiindcă trăim într-o lume vizuală. Înțelegând, privind și gândindu-ne la felul în 

care imaginile comunică în tot felul de moduri și cât de important este pentru existența de zi de zi. Putem obține o înțelegere vizuală sporită 
când petrecem timp privind lucruri, când contemplăm. Fie că este vorba de pozele dintr-o postare, fie că este vorba despre operele dintr-un 
muzeu, ne face să existăm într-un spațiu mai conștient, mai alert și actual. 

Câteodată oamenii cred că singura cale de a privi arta, este mersul la muzee și în alte locuri asemănătoare. Însă, arta este peste tot, pe 
stradă, dacă vă uitați la arhitectură, la perspectivă, la linia orizontului… sau la altceva. Deci nu, nu trebuie să mergeți neapărat la un muzeu 
pentru a vedea artă. Ea poate fi oriunde, într-un parc, când privim clădiri sau când mergem la un film. Credem că arta este în viața de zi cu 
zi. Înseamnă a observa, a vedea dincolo de prima impresie, să te oprești un moment și te uiți mai atent, poți începe să observi un detaliu pe 
care nu l-ai fi văzut înainte…abilitatea asta se aplică la multe alte aspecte viață, pe lângă artă. Să fim capabili de a o lua mai încet și de a 
conștientiza unde ne aflăm, de fapt. De exemplu, să ne oprim din vorbit și să ciulim urechile... Sunt atâtea detalii în jur, pe care le putem 
absorbi, dacă am acorda o clipă și am lăsa să intre în noi ceea ce ne înconjoară, să ascultăm.

 Mai multe aici: https://www.youtube.com/watch?v=0OloYD_kSbU

http://www.artadeatrai.ro/pasiunea
https://www.youtube.com/watch?v=0OloYD_kSbU


Trebuie arta să fie frumoasă?
Adesea facem presupunerea că arta este frumoasă, dar este acest lucru absolut necesar? Istoricii de artă, precizează că sunt multe 

idei diferite despre frumusețe, că fiecare cultură are ideile ei, iat între timp acestea se schimbă. În orice caz, majoritatea vom fi de acord 
că un trandafir este frumos și un gândac de bucătărie este urât, făcând referire la un filozof german din sec. XVIII pe nume Kant, care a 
petrecut mult timp gândindu-se cum definim ceea ce este frumos. Este ceea ce filozofii numesc studiul esteticii. 

Și au fost multe studii despre faptul că oamenii par atrași de forme care sunt simetrice, forme care au anumite proporții. Filozoful 
grec Pitagora credea că frumosul este legat de un fel de armonie universală și atunci când producem ceva care reflectă acele armonii, 
vedem acele lucruri ca fiind frumoase. Apoi, există problema următoare: Cine determină ce este frumos?

 În sec. XXI suntem foarte confortabili cu ideea că frumosul este ceva determinat de experiența personală a fiecăruia. Dar nu așa 
au stat lucrurile în trecut. Ei bine, trăim într-o eră când individul este suprem. Formele vechi de autoritate care ne-ar fi spus ce este 
frumos nu mai există în același fel pentru noi. În sec. XIX și sute de ani înainte, academiile de artă decideau ce era era frumos. Și este 
interesant să te gândești cum academiile, academiile regale din Europa, au determinat ce era frumosul. Iar asta se baza pe cultura Greciei 
și Romei antice. Și așa artiștii s-au concentrat pe înțelegerea unui fel de proporție ideală, mai ales pentru corpul uman. Asta a devenit 
preocuparea principală. Academiile au promovat un concept al idealului. Era un standard pe care artiștii încercau să-l atingă. 

Și toată educația artistică s-a concentrat pe capacitatea de a atinge acel tip de frumusețe. Dar asta trebuie să fi fost atât de asupritor. 
Probabil că era sufocant pentru artiști precum Courbet și critica artistică a lui Baudelaire, ambii promovând o idee despre frumos, 
specifică vieții pe care o trăiește individul. Adică o frumusețe care era contingentă și deloc eternă, pentru că străzile moderne ale orașului 
pe care toată lumea le-ar fi numit atunci urâte, puteau fi văzute și ca frumoase. 

Contestarea unei idei unice despre frumusețe era foarte importantă pentru artiști. Ne aflăm în galeriile etajului trei al Institutului de 
Artă din Chicago, admirând o pictură foarte faimoasă de Pablo Picasso. Este ”Bătrânul chitarist” din perioada lui albastră. Privim 
lucrarea unui artist tânăr și, din poziția noastră din sec. XXI, ar putea fi relativ ușor să vedem pictura aceasta ca fiind frumoasă. Pentru 
cineva care privea pictura când era nouă, în 1903 - 1904, ar fi fost nespus de urâtă și o pot spune cu certitudine analizând felul în care 



artistul deformează corpul uman. Picasso nu este primul artist de la sfârșitul sec. XIX care făcea asta. Dar o face la un nivel extrem. 
Vedem un bărbat în zdrențe. Ochiul său este închis, o referință la faptul că este orb, dar cântă, totuși, la o chitară. Gâtul lui este înclinat 
într-un mod imposibil, dar care este și foarte expresiv. Steven - Au fost multe momente în istorie când artiștii au distorsionat corpul 
pentru anumite scopuri. Este clar că Picasso privește în urmă, la marele pictor spaniol, El Greco, cel care a atenuat și a distorsionat 
corpurile pentru a crea o impresie sporită a spiritualului. Privim o figură care este foarte aproape de noi, nu există spațiu liber în spatele 
lui. Avem aceste planuri plate de culoare și chitara în sine este aproape complet văzută frontal, gâtul este înclinat în jos spre chitară ca și 
cum întregul lui corp este absorbit de muzica pe care o cântă. 

Așa că, Picasso face ceva extraordinar. Construiește un pod între experiența melancolică din această pânză și oferă o pictură în care 
nu o putem vedea pe niciuna. Figura este închisă în această formă dreptunghiulară. Este un personaj care se află în lumea lui. Astfel, 
Picasso creează această experiență universală și, din acest motiv, crește empatia pentru acest om, pentru situația sa. Face acest lucru prin 
diferite moduri. O face prin distorsionarea corpului, o face prin folosirea nuanțelor albastre, maronii, verzi și negre. O face și prin 
proximitatea lui, dar mai produce și un sentiment de empatie prin sărăcia evidentă a acestei figuri. 

Hai să ne întoarcem la problema "Ce este frumosul?". Să decidem dacă această pictură este, de fapt, urâtă. Vom susține că empatia 
pe care artistul o creează este în sine o formă a frumosului. Poate că este o formă mai profundă a frumosului decât o frumusețe banală, 
decât imaginea unui trandafir. Elementele formale, împreună cu subiectul, sunt cele care ne impresionează.

Mai multe aici: https://www.youtube.com/watch?v=PCQ-cnRnMas
Cum vă poate ajuta arta să analizați?
Există o atitudine predominantă cum că arta nu contează în lumea reală. Dar studiul artei poate spori percepția și abilitatea de a 

„traduce” celorlați ceea ce vedem. Aceste aptitudini sunt folositoare. Aceste aptitudini pot salva vieți. 
Doctorii, asistentele medicale, polițiștii pot folosi pictura, sculptura și fotografia ca instrumente pentru îmbunătățirea acuității 

vizuale și abilităților de comunicare, care sunt critice în timpul investigațiilor și urgențelor. Dacă tratezi o rană, investighezi locul unei 
infracțiuni, sau încerci să descrii oricare dintre aceste lucruri unui coleg, arta te poate face mai bun la asta. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCQ-cnRnMas


Imaginați-vă că sunteți un polițist experimentat sau un medic devotat, dar imaginați-vă și că sunteți la un muzeu și vă uitați la o 
pictură. „Timp încremenit” al lui Rene Magritte, 1938, prezintă un interior misterios și complex care invită la o analiză ce nu diferă de 
cea a simptomelor unui pacient sau a locului crimei. Un tren în miniatură, a cărui origine și destinație sunt necunoscute, iese dintr-un 
șemineu, iar fumul de la locomotivă pare să se ridice din șemineu de parcă ar fi de la focul de dedesubt ce lipsește în mod vizibil. 
Straniul scenei reverberează în sufrageria goală, intensificat de podelele cu textură de lemn și de mulajele decorative de pe pereți, la 
dreapta șemineului. Pe raftul de deasupra șemineului sunt două sfeșnice și un ceas. În spatele acestor obiecte e o oglindă mare care 
înfățișează un interior gol și doar o reflexie parțială a obiectelor din fața ei. Juxtapunerea obiectelor din jurul trenului în mișcare ridică 
numeroase semne de întrebare la care pare să nu existe un răspuns clar. 

Am rezumat pictura corect sau am omis niște detalii? Nu e mare lucru dacă vedeți altceva la pictură, dar dacă sunteți polițiști cu 
experiență? Un studiu atent al artei poate să-i învețe pe privitori să studieze în profunzime, să analizeze elementele observate, să le 
articuleze succint, și să formuleze întrebări pentru a aborda aparențele inconsecvențe. Examinarea detaliilor unei scene nefamiliare, în 
acest caz opera de artă și transmiterea cu acuratețe a oricăror contradicții observabile este o abilitate extrem de importantă și pentru cei 
care se uită la raze-X și pentru cei care interoghează suspecții. 

Arta îi învață pe profesioniști, de-a lungul unui spectru larg de domenii, nu doar cum să pună întrebări mai eficiente legate de ceva 
la care nu se poate răspunde cu ușurință, dar, și mai important, cum să analizeze situații complexe, reale, dintr-o perspectivă cu totul 
diferită, în cele din urmă rezolvând probleme dificile. O atenție sporită la detalii, abilitatea de a face un pas în spate și a privi diferit, 
vrem ca primii respondenți să aibă abilitățile analitice ale istoricilor artei, cel puțin. Arta  învață să investigăm, iar acesta este o abilitate a 
lumii reale.

Mai multe aici: https://www.youtube.com/watch?v=ubEadhXWwV4
Ce operă de artă v-a inspirat?
A existat vreo operă de artă care v-a inspirat, v-a mișcat sau v-a schimbat viața? 

https://www.youtube.com/watch?v=ubEadhXWwV4


O astfel de operă de artă este ”Lidia într-o lojă” de Mary Cassatt. Este o compoziție interesantă, faptul că a fost realizată de o femeie 
artist m-a făcut să explorez ideea genului în artă, iar mai apoi am învățat să fiu atentă la instrumentele de navigație și am realizat că trecut 
este un loc interconectat cu viețile noastre globalizate, din sec. XXI.

Mai multe aici: https://www.youtube.com/watch?v=3ybC-FcF_4M
Toate aceste materiale se pot consolida, pornind de la acea alegerea a voastră, a unei specializări. Poate că pentru unii dintre voi a fost 

o alegere dificilă, însă acum, cu un pic de ajutor și îndrumare, veți reușit ca astăzi să vă hotărâți.
Împreună vom cultiva, vom completa și voi veți evolua pe partea artistică. Nu va fi un drum ușor, însă împreună, cu devotament și cu 

mult exercițiu veți reuși! Pe întreaga perioadă vă vom fi alături cu informații, noțiuni și demonstrații ce vă vor ajuta să vă răspundeți 
întrebărilor ce au început sa va frământe de ceva timp. „Fiecare copil este un artist. Problema este să rămâi un artist când crești.” spunea 
Pablo Picasso și o susținem și noi. Învăţământul liceal, filiera vocaţională cu profilul artistic își va aduce aportul la formarea voastră prin:

1.    Cunoștințe: prin contribuția în formarea gustului pentru artă, cultură și civilizația națională și universală;
2.    Abilități:  prin formarea deprinderilor și priceperilor de exprimare artistico-plastică;
3.    Atitudini: prin îndreptarea atenției, a interesului,  implicarea și activismul responsabil în viața comunității.
Competențele cheie dezvoltate:
1.   Exprimarea gândurilor, ideilor și a emoțiilor prin folosirea limbii române şi monitorizarea corectitudinii exprimării din punct de 

vedere gramatical, conștientizarea impactului limbajul asupra celorlalți, promovând arta și cultura prin metode și mijloace specifice 
domeniului;

2.    Dezvoltarea vocabularului prin studiul Istoriei Artelor și însușirea unor termeni plastici proveniți din alte limbi, termini specifici 
ca “sfumato”, “chiaroscuro”, a secco”, “tratteggio”, utilizând mijloace specifice comunicării artelor vizuale artistice;

3.   Manifestarea interesului pentru identificarea unor regularități și relații matematice întâlnite în compozițiile plastice, schițe, planșe 
sau machete folosind tehnicile artistice;

4.    Utilizarea resurselor TIC în activitate, utilizarea mijloacelor TIC pentru activităţi de studii de documentare la obiective culturale, 

https://www.youtube.com/watch?v=3ybC-FcF_4M


Presentation template by

colectare și procesare a informațiilor specifice educației plastice; utilizarea tabletei grafice precum și a programelor specifice pentru crearea 
unor compoziții plastice, manevrând instrumente și tehnici de lucru în domeniul artelor plastice și decorative;

5.    Stabilirea unui program de lucru, a unor sarcini de lucru şi monitorizarea progresului şcolar, dezvoltarea motivației și a încrederii 
pentru a continua învățarea pe parcursul vieții, deveniți absolvenți al unui program de studii într-un domeniu deosebit, compatibil 
aptitudinilor tale artistice cu oportunitatea de afirmare prin participarea la expoziții de artă individuale și colective, cu portofoliul artistic 
individual realizat sub îndrumarea profesorilor de specialitate, în școală, poți accede în învățământul superior din țară și străinătate;

6.    Operarea cu valori și norme de conduită relevante pentru viața personală și pentru interacțiunea cu ceilalți prin implicarea în 
ansambluri artistice, oportunitatea deschiderii propriului atelier, calificarea ca tehnician pentru tehnici artistice-ucenic al unui artist plastic, 
grafician cu studii medii, ceramist cu studii medii, artist plastic decorator cu studii medii, artist tatuator sau calificarea ca peisagist;

7.    Încurajarea permanentă voastră în scopul găsirii de soluții pentru rezolvarea problemelor cu care vă confruntați, pentru a vă 
realiza obiectivele propuse;

8.    Integrarea în ore a unor momente de reflecţie asupra unor evenimente ce ţin de patrimoniul cultural local, naţional şi 
internaţional, dezvoltarea abilităților creative, participarea la viața culturală.

În ceea ce priveste cariera ulterioară în Artele plastice și decorative, ocupațiile profesionale denumite și în C.O.R., apar in lista 
realizata de Departamentul de Sisteme Informatice şi Comunicaţii Digitale Universitatea de Vest din Timisoara, disponibilă on-line prin 
link-ul https://drive.google.com/file/d/1DVDZYu1nAfYsOezdCLVjiVTeVvekW448/view iar pregătirea postliceal, în îÎnvățământul 
superior la Facultățile de arte plastice și decorative cu oricare din următoarele specializări sunt numeroase oportunități,  Universitatea 
Națională de Arte București – Facultatea de Arte Plastice (Pictură, Pedagogie, Grafică, Sculptură), Facultatea de Arte Decorative și Design 
(Ceramică, sticlă, metal, Design textil și Arte Textile, Artă murală, Modă, Design), Facultatea de Istorie și Teoria Artei (istoria și teoria 
artei, conservare - restaurare) sau Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca, Universitatea de Arte „George Enescu”Iași. 

Pentru a finaliza această documentare, descoperiți universități, facultăți și resurse esențiale pentru viitorul vostru, am făcut noi pentru 
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ține o selecție cu  oferta universităților pornind de la orașele și domeniile de studiu care te interesează, astfel încât în momentul în care vom 
începe cursurile noastre de practică să cunoști clar domeniul pe care vreți să le urmați. 

Lista acestora o găsești disponibilă on-line prin link-ul:  
https://optiuni.ro/search/?supraDomains=14&domains=50,52,53,48,49&universities=117,11,24,41,57,18,53,15,85,17,19,16,14,35,52,25,43

,67,33,28,12,118,76,71,45,39,23,22,21&sortIndex=12
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CURRICULUM DE PROFIL ŞI SPECIALIZAT

Educaţie artistică specializată
Învățământ liceal - filiera vocațională - profilul artistic - specializarea arte plastice (calificare - Tehnician pentru tehnici artistice):
Orele de curs se desfășoară în atelierele de artă, cu mobilierul și materiale de specialitate. Disciplinele de atelier se studiază pe grupe, 
Istoria artelor și Educația vizuală se predau cu clasa întreagă.
Programul este în afara orelor de curs:
➢ luni clasa a IX-a
➢ marți clasa a X-a
➢ miercuri clasa a XI-a
➢ joi clasa a XI-a și clasa a XII-a
➢ vineri clasa a XII-a

Clasele a IX-a și a X-a Clasele a XI-a și a XII-a

Studiul formelor în desen
Studiul formelor în culoare şi studiul culorii
Studiul formelor în volum 
Studiul compoziţiei 
Crochiuri/ Elemente de perspectivă
Istoria artelor şi a arhitecturii 
 Educaţie vizuală

Studiul formelor în desen
Crochiuri
Atelier de specialitate
Studiul corpului şi al figurii umane, în culoare/ în volum
Procesarea computerizată a imaginii 1
Istoria artelor plastice / Istoria artelor decorative



ADMITERE

18 – 20 mai 2022: desfășurarea probelor de aptitudini
SCENARIUL I

 (Înscrierea prin: a. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere); b. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis 
prin poștă sau curier, cu confirmare de primire; c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul 

legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.)
CONȚINUTUL PROBELOR

a) Studiul după natură;
b) Compoziție în culoare/volum.

PORTOFOLIUL/MAPA: 10 (zece) imagini ale unor lucrări proprii, în format A3, respectiv: 
- 5 (cinci) studii după natură;
- 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD.

Notă:
- Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări și o recomandare din partea 

profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.
- Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu, în locul compozițiilor în 

culoare.

Criterii de apreciere pentru studii:
- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
- Raportul dintre obiecte (proporţii);
- Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;
- Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Criterii de apreciere pentru compoziții:
- unitatea compoziţiei;
- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, 
rezolvarea plastică a volumelor;
- notă personală, originalitate, creativitate.



* Sugestii și explicații pentru realizarea lucrărilor din PORTOFOLIU:

Având în vedere că profesorii evaluatori vor evalua lucrările prin fotografii, este important ca acestea să fie de calitate cât mai 
ridicată. Când fotografiați lucrările, aveți în vedere să fie cât mai multă lumină. Pentru cele mai bune rezultate, încercați să le fotografiați 
ziua, în lumină naturală. Folosiți aparatul/telefonul care produce cele mai bune imagini, la rezoluția cea mai mare, punând accent pe 
redarea corectă a culorilor. Dacă folosiți telefonul, aveți grijă să dezactivați eventualele filtre care pot modifica imaginea.

STUDIU DUPĂ NATURĂ (arte plastice) – exemple 5 lucrări:

Studiu 3 obiecte :
– fructe și legume (la alegere: măr, pară, ceapă, ardei, etc.)
– corpuri geometrice (la alegere: cub, cilindru, con, piramidă – cutii, conuri de hârtie, tuburi etc.)
– vase de ceramică (căni, vaze, pahare, cești, ghivece, etc.)
Tehnica de lucru: Grafică - Creion (B2.B4, B6), Cărbune, Sepia, ș.a.
Fiecare dintre voi puteți pleacă de la o idee, din natură care vă place: o anumită combinație de forme, de culori, o anume 

expresivitate, emoții pe care le simte în procesul contemplării etc. Urmează un proces de studiu și (posibil) numeroase schițe.
Schița este un desen, o pictură, o sculptură, un plan arhitectural etc. în care se conturează în linii mari, rapide, caracteristicile 

subiectului. Uneori, este nevoie de foarte multe schițe până când se ajunge la exprimarea mesajului dorit. Deci aveți răbdare!
Acestea se mai numesc și crochiuri. În crochiu nu sunt luate în considerare detaliile, ci doar mișcarea și caracterul figurii, respectiv 

notele generale.
Urmărind următorii pași de lucru, puteți să vă realizați studiul a minim 3 obiecte. Pas cu pas, după modelul demonstrației online 

disponibile prin link-urile: https://www.youtube.com/watch?v=hmDQOHDVtrk&list=UUG5lshNxBcZwtoPmo0MlLhw&index=11, 
https://www.youtube.com/watch?v=D5FWQ4E0XVQ , https://www.youtube.com/watch?v=bKKff0TXJR0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=hmDQOHDVtrk&list=UUG5lshNxBcZwtoPmo0MlLhw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=D5FWQ4E0XVQ
https://www.youtube.com/watch?v=bKKff0TXJR0&t=4s


Pasul 1
Alegeți paginația: vertical sau orizontal?
Pasul 2
Construiți axul vertical, măsurați dimensiunea lățimii și ale lungimii obiectului studiat;
Pasul 3
Alăturat pasului 2, construiți din nou și apoi construiți prin linii fine figura geometrică plană/bidimensională/2d a obiectului studiat;
Pasul 4
Alăturat pasului 2,  pasului 3, aplicați din nou noțiunile și apoi elipsele (ovalul) figurii geormetrice, ca în link-ul atașat 

https://www.youtube.com/watch?v=H7DUVq2ubLg
Pasul 5
Repetați pasul 2, 3 și 4 și dați tridimensionalitatea obiectului prin valorație (hașură) prin umbre și lumini.
Spor la lucru!

COMPOZIȚIE ÎN CULOARE sau VOLUM (la alegerea candidatului) – exemple 5 lucrări;

Studiu compozițional:
– peisaj (citadin, montan, câmpenesc, maritim, de iarnă, primăvară, vară sau toamnă, etc.)
– portret (cap, bust, cu mâini, figură întreagă sau colectiv, idolul, autoportret, caricatura)
– design (emoticon, eticheta/ carte de vizita, logo-ul, afișul etc.)
– 5 compoziții libere (cu personaje sau fără, dinamice sau statice – sugestii de teme: “Sport”, “La joacă”, „Dans”, “În vacanță”, “În 

natură”, “Odihnă”, “Conversații”, etc.)
Tehnica de lucru: Culoare- acuarelă, acrilice, tempera, carioci, ș.a., Colaj - ziare, decupaj, quilling, ș.a. – folosirea unui contrast 

cromatic la alegere: contrastul cald – rece,  complementar (roșu-verde, oranj-albastru, galben-violet), închis – deschis, cantitativ, ș.a.

https://www.youtube.com/watch?v=H7DUVq2ubLg


MAPA/PORTOFOLIUL

Portofoliul conține doar cele 10 planșe, respectiv cele mai bune 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere în format A3. 
Tot ceea ce trebuie să faceți după ce acestea au fost realizate, este să le scanați sau sa le fotografiații. ATENȚIE dacă optați pentru 
fotografierea acestora, alegeți o suprafață curată și luminoasă și centrați camera foto sau a telefonului astfel încât laturile colii de hârtie să 
fie paralele cu laturile camerei foto. Iată un mic ajutor video https://www.youtube.com/watch?v=FKgWIzvm3Hs

După ce ați reușit cele mai bune cadre foto cu lucrările voastre, este timpul să le imprimat pe un CD/DVD. Totuși dacă nu reușiți, 
apelați la oricare magazin de producție publicitară, sau birotică, sigur au aparatura necesară.

Un ultim pas mai aveți până la depunerea dosarului, semnați CD/DVD-ul cu datele voastre și să aveți mult noroc.
Totuși dacă credeți că este mult prea ușor și vreți să vă depășiți limitele și vreți să îi impresionați pe cei din comisie prin abilitățile 

voastre digitale, iată ce vă recomandăm:
*Grafica digitală pentru coperta portofoliului. Vom parcurge împreună pașii de familiarizare cu platforma Poster my wall la adresa de 

link - https://www.postermywall.com/
Dacă doriți să vă asistăm în timp real, puteți să adăugați și colaboratori : delia.badea@ltnt.ro

Pasul 1: - Crearea profilului user Poster my Wall (pentru aceasta veți deschide câmpul Creați un cont nou -E-mail - Parola (cel puțin 8 
caractere)  - Parola din nou);
Pasul 2: - Căutați în burtiera platformei câmpul Șabloane - Secțiunea Postări pe Facebook - Deschide un șablon după stilul, gustul și 
personalitatea voastră;.
Pasul 3:- Căutați în burtiera șablonului Redimensionare design - A4 - Peisaj- Landscape (este foarte important pentru a putea avea o 
imagine unitară a mapei);
Pasul 4: - Înlăturați elementele suplimentare inutile și începeți personalizarea coperții;
Structura coperții :
Titlul : Portofoliu

https://www.youtube.com/watch?v=FKgWIzvm3Hs
https://www.postermywall.com/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=delia.badea%40ltnt.ro&authuser=0


Participant: Nume elev. Inițiala tatălui. Prenume elev. ....
Scoala de provenienta......
Pasul 5: - Căutați în burtiera șablonului - Adăugați colaboratori delia.badea@ltnt.ro
Pasul 6: - Căutați în burtiera șablonului Salvează proiectul
Pasul 7:- Căutați în burtiera șablonului Descarcă proiectul

Felicitări ați reușit!
Acum dacă v-ați acomodat cu resursele digitale, vom realiza portofoliul prin extensia https://docs.google.com/presentation/ 

PowerPoint. Dacă nu vă descurcați, cereți  ajutor, sau adăugați colaboratori: delia.badea@ltnt.ro
Vom parcurge împreună pașii de familiarizare cu această extensie.

Pasul 1: - Deschideți contul Gmail;
Pasul 2: - Căutați în platformă câmpul Prezentări - Deschide;
Pasul 3: - Căutați în partea de sus un plus colorat, veți începe un proiect nou;
Pasul 4: - Descoperiți cele două burtiere ale extensiei și personalizați mapa voastră (prima dată nu uitați să inserați imaginea cu grafica 
digitală, anterior realizată);
Pasul 5: - Creați prin duplicarea primului slide cât mai multe pagini;
Pasul 6: - Alege tematica mapei - personalizați;
Pasul 7: - Încărcați rând pe rând cele 10 planșe;
Pasul 8 : - Pentru fiecare lucrarea scrieți titlul acesteia și caracteristicile acesteia,  după modelul:
Titlul planșei......
Descriere
Tehnică : ..........................
Dimensiune: ..........................
Pasul 9 : - Salvați/ descărcați documentul .pdf,  astfel rezultat al prezentării PowerPoint

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=delia.badea%40ltnt.ro&authuser=0
https://docs.google.com/presentation/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=delia.badea%40ltnt.ro&authuser=0
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SCENARIUL AL II-LEA
Fizic

CONȚINUTUL PROBELOR
a) PERCEPŢIE VIZUALĂ

b) CREATIVITATE
PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ
Un Studiu după natură, cu două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe 

sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. 
Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune 
Timp de lucru: 5 ore; 
Criterii de apreciere: 
- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină) 
- Raportul dintre obiecte (proporţii) 
- Forma, caracterul obiectelor 
- Redarea spaţiului şi a volumului 
- Raport valoric 

II. PROBĂ DE CREATIVITATE 
O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum. 
Timp de lucru: 5 ore 
Criterii de apreciere: 
- unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect; 
- expresivitatea cromatică; - notă personală, originalitate, creativitate. 
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DESPRE

Misiunea

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, cu dăruire, profesionalism şi responsabilitate, formează elevii oferind oportunitatea dezvoltării 
prin activităţi curriculare şi extracurriculare de calitate, prin oferte educaţionale atractive, beneficiind de un corp profesoral competititv şi 
de un climat de muncă colaborativ, exploatând noile tehnologii. Valorile şcolii sunt repere fundamentale centrate pe conceptele de 
profesionalism, cultivarea valorii, implicare, cooperare şi responsabilitate.

Toleranță, Integritate, Tenacitate, Umanism, Loialitate, Eleganță, Sinceritate, Cooperare, Unitate

 Viziunea

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” va deveni un reper în materie de educaţie formală, nonformală şi informală, care să dezvolte 
profilul unor tineri cu personalitate autonomă şi sistem de valori asumat, capabili să parcurgă cu succes rute academice, să se adapteze 
schimbărilor unei lumi multiculturale şi globalizate, să se integreze pe piaţa muncii şi să participe activ la viaţa societăţii.

Plan operaţional pentru anul şcolar 2022 – 2023

Obiectiv strategic: Creşterea, până în anul şcolar 2025 – 2026, cu 100% a numărului de cadre didactice care urmează cursuri de 
perfecţionare în domenii ce vizează activităţi didactice centrate pe elev.

Motivarea alegerii obiectivului
Necesitatea: nevoia îmbunătăţirii actului didactic din perspectiva participării la educaţie, a rezultatelor învăţării şi a stării de bine a 

elevilor şi profesorilor.



Fezabilitatea: formarea a 25%/an dintre profesorii şcolii (29 profesori) este o investiţie în calitatea actului didactic şi, implicit, în 
rezultatele elevilor pe termen mediu şi lung. În proiectul de buget se vor aloca fonduri destinate formării profesionale, se va opta şi pentru 
cursuri gratuite, disponibile la principalii furnizori de formare.

Oportunitatea: formarea profesorilor pentru utilizarea unor metode activ-participative, colaborative, centrate pe elev se va reflecta în 
creşterea calităţii activităţii didactice, în creşterea nivelului de pregătire al elevilor, în creşterea prestigiului şcolii.

Acceptabilitatea: majoritatea cadrelor didactice sunt deschise formării şi propriei dezvoltări personale şi profesionale.

PUNCTE TARI
-      Existența, în şcoală, a tuturor documentelor curriculare elaborate la nivel de trunchi comun şi CDŞ şi proiectarea corectă a activităţii 
didactice (C)
-      La nivelul fiecărei catedre există auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumătoare, etc.(C)
-      Oferta şcolară diversificată şi unică, la nivelul judeţului, constituie un avantaj în realizarea planului de şcolarizare (C)
-      Implicarea majorităţii cadrelor didactice în activităţi metodice:  susţinerea de referate sau lecţii demonstrative la cercurile pedagogice 
şi în cadrul comisiilor metodice din şcoala (C)
-      Existenţa unor cursuri opţionale în specializările solicitate de elevi (C)
-      Încadrarea cu personal 100% calificat (RU)
-      Existenţa unui corp profesoral de calitate: cu doctorat, gradul didactic I sau II, formatori, metodişti, inspectori (RU)
-      Existenţa unei baze de date cuprinzătoare privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de personal, documente şi 
situaţii contabile (RU)
-      Existenţa cadrelor didactice cu experienţă acumulată în organizarea şi derularea unor proiecte şi activităţi extracurriculare (RU)
-      Asigurarea mijloacelor tehnice necesare predării on-line sau hibrid (RMF)
-      Existența bazei sportive funcționale în ambele corpuri ale unității: săli de sport, materiale didactice, materiale sportive (RMF)



-      Două biblioteci cu un număr de peste 37000 de volume (RMF)
-      Existența unei săli de spectacole (amfiteatru) izolată fonic (RMF)
-      Existența a două cabinete medicale şi unul de stomatologie (RMF)
-      Monitorizarea video permanentă a holurilor și a curților celor două corpuri ale unității (RMF)
-      Existența unui sistem de acces în unitate pe bază de cartelă (RMF)
-      Colaborare bună cu ISJ Olt şi alte instituţii conexe CCD, CJRAE etc., cu comunitatea locală, cu diverse asociaţii, ONG-uri (RC)
-      Existenţa parteneriatelor cu diverse instituţii locale, judeţene si naţionale (RC)

OPORTUNITĂŢI

-        Flexibilizarea curriculumului şi accesul rapid la informaţiile privind dinamica acestuia (C)
-        Existenţa unor programe CDŞ elaborate de Ministerul Educaţiei şi a unui cadru legislativ pentru oferta de CDŞ a şcolii (C)
-        Interesul manifestat de unele organizaţii civice în domeniul educaţional (C)
-     Existenţa multor mijloace de inspiraţie pentru ca profesorii să îşi îmbunătăţească activitatea didactică: materiale-suport, lucrări de 
specialitate, site-uri specializate, RED, platforme educaţionale (C)
-        Interesul ONG pentru derularea unor activități extracurriculare în școală (C)
-        Varietatea cursurilor de formare si perfectionare   organizate   de   CCD, ONG-uri, universități (RU)
-      Disponibilitatea multor părinţi de a se implica în viaţa şcolii, de a participa activ la activităţile educative, actul decizional, programe, 
comisii de lucru, etc. (RU)
-        Existenta programelor europene în domeniul educației și formării profesionale (ex. Erasmus+) (RU)
-      Disponibilitatea unor agenţi economici, O.N.G. – uri, fundaţii de a sprijini elevii cu posibilităţi materiale modeste şi rezultate foarte 
bune la învăţătură (RU)
-      Posibilitatea atragerii de fonduri prin închirierea unor spații disponibile către comunitatea locală (RMF)
-     Posibilitatea antrenării părinților în activităţi de întreţinere a unităţii (RMF)

-      Deschiderea spre o bună colaborare a  ISJ Olt şi altor instituţii conexe CCD, CJRAE etc., (RC)
-      Posibilitatea creşterii numărului de parteneriate cu diverse instituţii locale, judeţene si naţionale (RC)



TITULARI

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZĂRILE: ARTE PLASTICE
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MULȚUMIM:

Unde puteți apela?

📞 0249 4374 44
📧 cnv_ntitulescu@yahoo.com

Vă mulțumim pentru parcurgerea ghidului! Nu uitați să vă informați din surse sigure și să continuați să priviți arta ca un spațiu mai 
conștient, mai alert și actual și să rămâneți artiști când veți crește.

Mulțumim Inspectoratului Școlar Judeţean Olt și Casei Corpului Didactic Olt care ne-au sprijinit în inițiativa noastră de a organiza 
acest ghid, pentru admiterea voastră la liceu, filiera vocațională, profilul artistic, specializarea arte plastice.

Grafica ghidului este creată prin: 35
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