
 

  

FILIERA/ 

PROFILUL 
SPECIALIZAREA 

NR. 

CLASE 

LIMBA DE 

PREDARE 

NR.  

LOCURI 

MEDIA 

ULTIMULUI 

ADMIS ÎN 2018 

VOCAȚIONALĂ/ 

PEDAGOGIC 
ÎNVĂȚĂTORI- EDUCATOARE 2 română 56 7,30 

TEORETICĂ/ UMAN 

FILOLOGIE- ENGLEZĂ INTENSIV 2 română 56 7,29 

ȘTIINȚE SOCIALE 1 română 28 7,00 

FILOLOGIE- limba și literatura maghiară 1 maghiară 28 6,79 

FILOLOGIE- limba și literatura română/  

limba și literatura maghiară 

½ 

½ 
română/ maghiară 14/14 7,29 

PROFIL UMAN  

Specializarea ENGLEZĂ INTENSIV 

În vederea repartizării computerizate, se alege codul pentru Filologie, Liceul 
Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău. 

Desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă (engleză)          
4 septembrie 2019. 

EXAMENUL CONSTĂ DIN DOUĂ PROBE: 

Proba scrisă- verificarea cunoștințelor de gramatică și  vocabular;  (punctaj maxim 
70 de puncte, 10 din oficiu) 

Proba orală- descrierea unei imagini/ citirea unui text; răspuns la patru întrebări 
referitoare la imagine/ text; ( punctaj maxim 30 de puncte) 

Se consideră admis la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 
elevul care a obținut minimum nota 6. 

 PROFIL PEDAGOGIC  

Specializarea ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE 

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 13-14 mai 2019. 

Desfășurarea probelor de aptitudini: 16 mai 2019. 

PROBE DE APTITUDINI 

1. Proba de aptitudini muzicale: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece și 
reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice. 

2. Proba de aptitudini fizice: reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii fizice, 3-4 elemente de 
gimnastică și alergare 600 m – fără cerinţa de timp (implică un efort moderat). 

3. Proba de aptitudini artistice: realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o 
temă plastică propusă de comisie. 

4. Interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere), lectură la prima vedere și 
participare la o conversaţie cu membrii comisiei pe o temă dată de aceasta. 

  

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL  ȘCOLAR 2019- 2020 



 

 

CE DISCIPLINE VOI STUDIA? 
 

 limba și literatura română, limba engleză, 
franceză sau germană, limba latină; 

 istorie și geografie, psihologie, sociologie, 
filosofie, pedagogie, matematică, tehnologia 
informației și a comunicațiilor, educație fizică 
pentru că noi vrem sa te dezvolți armonios; 

 desen și muzică pentru latura ta artistică.  

 
FACILITĂȚI  PENTRU ELEVI 

 

32 de săli de clasă, majoritatea dotate cu 
mobilier nou și aparatura IT, conectată la 
Internet;  

laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete 
de  istorie și geografie; 

două laboratoare de informatică și unul fonic; 

o sală de sport; 

două  terenuri de sport în aer liber; 

o bibliotecă cu 26.500 de volume; 

un internat cu 117 locuri de cazare,  cantină 
proprie;  

cabinet medical și cabinet de asistență 
psihopedagogică.  

 

 

 

 

 

DE CE SĂ ALEG LICEUL 

PEDAGOGIC  

„GHEORGHE ȘINCAI”? 

 Școala este situată în zona centrală a 

reședinței de județ, fiind singura unitate 

școlară din județ care are clase, pe filiera 

vocațională, de profil pedagogic;  

 Este singura școală cu orientare exclusivă 

pe domeniul uman/vocațional, care oferă și 

specializarea științe sociale; 

 Posibilitatea studierii, la nivel avansat sau  

începător, a două dintre limbile străine, 

engleză, franceză sau   germană; 

 Suntem centru de certificare Cambridge 

și DSD, dar vă pregătim și pentru DELF; 

 Peste 60 de CDȘ-uri; 

 Diverse activități extrașcolare și 

extracurriculare(voluntariat, ansambluri 

sportive și artistice, teatru); 

 Proiecte și parteneriate naționale, 

internaționale. 

VIZITAȚI-NE! 

Dragi elevi, vă invităm să ne vizitați 
împreună cu părinții și profesorii 

voștri. 
 

DATE DE CONTACT 
LICEUL PEDAGOGIC "Gheorghe Șincai" 

Zalău, str. Crișan, nr. 15/A 
tel. 0260662199, fax.0260610423 

 
 

 
 

mai multe detalii pe site-ul nostru: 

www.pedagogiczalau.ro 

 


