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CUM CAUT UN LICEU?
Cum să caut un liceu?
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Oferă elevilor cât mai multe informaţii legate de modul de admitere la un liceu. Spune-le că informaţii pot găsi atât pe site-urile
www.edu.ro, http://www.admitereliceu.ro/alege-liceul# cât şi pe paginile liceelor.
Purtaţi o discuţie în clasă bazată pe următoarele întrebări:
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Află ce fel de liceu doreşti să urmezi – teoretic, tehnologic, şcoală profesională
Ştii ce fel de profil vrei să urmezi – real, uman?
Te-ai gândit că profilul ales are foarte mare legătură cu ceea ce vei face după ce termini liceul? De ex. dacă ai urmat un
profil uman îţi va fi foarte greu să urmezi o Facultate de Informatică.
Intraţi pe site-ul web al liceului care vă interesează
Căutaţi ariile de specializare specifice
Căutaţi exemple de cerinţe
Căutaţi informaţii despre elevii/absolvenţii liceului
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Dacă în timpul unei ore nu aţi răspuns la toate întrebările, reveniţi asupra subiectului. Este important ca elevul să ia decizia
potrivită pentru că, de cele mai multe ori, alegerea liceului este foarte importantă în alegerea ulterioară a carierei. Elevii
trebuie să ştie inclusiv spre ce profil să opteze (în situaţia alegerii unui liceu teoretic) sau spre ce specializare/meserie (în
cazul liceelor tehnologice etc.).
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Daţi elevilor ca temă să completeze Fişa de lucru.
Cum să mă înscriu la un liceu:
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Oferiţi elevilor toate informaţiile necesare de care aceştia au nevoie în vederea admiterii la Evaluarea Naţională inclusiv
alegerea şi înscrierea la liceul dori.
Pregătiti-vă temeinic pentru Evalurea Naţională. Pregătirea ar trebui să se realizeze în mod constant, din timp și având grijă
să îți evaluezi mereu progresul. Desigur, totul ar trebui să fie și interactiv, pentru a învăța mai ușor. De exemplu, platforma
ExamenulTau.ro te poate ajuta să realizezi toate acestea: acoperă 100% din programa de examen, este accesibilă și îți oferă
acces în timp real la evoluția pe care o ai.
După ce ai aflat rezultatul de la Evaluarea Naţională mergi cu părintele tău pentru a completa fişa de înscriere la liceu
Are loc prima repartizare (cea electroică). Repartizarea se face în funcție de media pe care ai obținut-o, dar și de opțiunile
pe care ţi le-ai exprimat în cererea de admitere la liceu.
Criteriile de departajare la admiterea în liceu sunt, în ordine, următoarele: media generală obţinută la Evaluarea Naţională
din clasa a VIII-a, media generală de absolvire a claselor a V – VIII, nota obţinută la proba de limba şi literatura română din
cadrul Evaluării Naţionale; nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale
După ce ai aflat rezultatul repartizării, vei merge să îţi depui dosarul la liceul la care ai intrat.
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Sfaturi
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Pentru a avea şanse cât mai mari trebuie să alegi acele școli la care prima medie de intrare de anul trecut a fost cât a ta. De
exemplu, dacă nota de admitere de la liceul la care elevul vrea să înveţe a fost 9.00 în 2009, iar elevul are media de admitere
de 6.50, atunci prima opţiune nu va fi liceul care are media respectivă.
Fişa de înscriere este atât de importantă astfel încât o completare greşită ori doar neatentă poate face ca un copil cu
rezultate bune să rateze intrarea în liceul unde îşi doreşte să înveţe. Pe lângă numele şi prenumele complet, mediile din anii
de gimnaziu şi mediile de la tezele naţionale, elevii trebuie să scrie pe foaia de admitere cât mai multe coduri de licee ca să
fie siguri că vor fi admişi.
O modalitate simplă de a calcula şansele pentru un anumit liceu este că un site special creat pentru admiterea la liceu:
www.admitereliceu.ro, care cuprinde toate specializările şi mediile de admitere de anul trecut. fiecare liceu o fişă de
prezentare care cuprinde printre altele, numărul elevilor, date despre dotări şi informaţii de contact, precum şi localizarea pe
o hartă interactivă.
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EXERCIŢIU

.ro

1. Identifică cât mai multe site-uri cu informaţii despre licee sau şcoli
profesionale
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2. Ce îţi place mai mult? Partea reală sau umană?
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3. Gândeşte-te la ce facultate vrei să mergi sau ce profesie vrei să urmezi
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4. Care va fi profesia ta dacă absolvi această facultate
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5. Ce documente trebuie să pregăteşti?

6. Cum se calculează media de admitere
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