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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
A LICEULUI TEORETIC “DANTE ALIGHIERI”, BUCUREŞTI,
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII COMPETENŢELOR DE
COMUNICARE ALE COPIILOR PREŞCOLARI, PRIN INTERVIU, PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN
CLASA PREGĂTITOARE, CU PREDARE ÎN LIMBA MATERNĂ ITALIANĂ
ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017

Aprobat în CP din 19.02.2016 şi CA din 19.02.2016

Elaborat:
Prof. Marioara Popescu
Prof. Maria Carmen Yildirim

CUPRINS:
1. Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare a procedurii
3. Responsabilităţi
4. Conţinutul procedurii
5. Înregistrări
6. Analiza procedurii
7. Dispoziţii finale
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
- ANEXA nr. 1 si 2 la ordinul MECS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului şi a
Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017
- Legea nr. 87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin OMEN NR. 5115/2014
- Regulamentul Intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic
”Dante Alighieri”
1. SCOPUL
Prezenta procedură stabileşte modul în care se organizează proba de interviu la limba
maternă italiană a copiilor preşcolari care se înscriu în clasa pregătitoare pentru anul şcolar
2016-2017.
Prin prezenta procedură se stabileşte metodologia şi responsabilităţile celor implicaţi în
activităţile specifice acestui demers.
2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII
Prezenta procedură priveşte evaluarea competenţelor de comunicare ale copiilor preşcolari
în vederea înscrierii în clasa pregătitoare cu predare în limba maternă italiană, la Liceul
Teoretic „Dante Alighieri”, Bucureşti, la solicitarea scrisă a părintelui.
Instituţii si persoane implicate: Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Bucureşti, Asociaţia
Italienilor din România RO.AS.IT., candidaţii înscrişi la proba de interviu, părinţii /susţinătorii
legali ai candidaţilor.
3. RESPONSABILITĂŢI
Comisia pentru susţinerea probei de interviu la clasa pregătitoare are responsabilitatea
elaborării, monitorizarii aplicării şi revizuirii periodice a procedurii.
Procedura propusă de comisie este aprobată de Consiliul de Administraţie.
Directorii unităţii şcolare şi/sau responsabilul CEAC au responsabilitatea implementării si
menţinerii acestei proceduri.
Inspectorii de specialitate avizează şi aprobă prezenta procedură dupa trimiterea ei de către
conducerea unităţii şcolare.
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4. CONŢINUTUL PROCEDURII
Pasul 1: Centrul de evaluare: Liceul Teoretic “Dante Alighieri” - Bucureşti
Pasul 2: Conducerea Liceului Teoretic „Dante Alighieri” numeşte prin decizie internă membrii
comisiilor pentru susţinerea probei de interviu la clasa pregătitoare

COMISIA DE EVALUARE/ SUBCOMISIA
Subcomisia 1: 1 profesor de limba maternă italiană
1 profesor pentru învăţământul primar
1 observator din partea Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT.
Subcomisia 2: 1 profesor de limba maternă italiană
1 profesor pentru învăţământul primar
1 observator din partea Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT.
Pasul 3: Stabilirea datei şi a programului orar pentru desfăşurarea interviului prin elaborarea
calendarului activităţilor:
Termen de realizare

18.03.2016

Denumirea activitatii
Afişarea la sediul liceului a listei
cuprinzând copiii preşcolari care
participă la interviu precum şi
informarea părinţilor că nu pot
contesta sau solicita reexaminarea în
cazul candidaţilor respinşi

19.03.2016

Susţinerea interviului intre orele 8 - 18

20.03.2016

Afişarea rezultatelor
Introducerea in aplicaţia informatică

Responsabilitate

Directorul liceului
Secretariat

Membrii comisiei de
evaluare
Director
Secretariat
Informatician
Membrii din comisia de
înscriere

Candidaţii vor fi programaţi in ordine alfabetică în grupe de 5-6 copii preşcolari pe oră.
Proba se va desf[şura oral.
Lista candidaţilor se va afişa la sediul unităţii şcolare după terminarea înscrierilor.
Pasul 4: Stabilirea conţinuturilor/competenţelor evaluate şi a modalităţilor de evaluare:
Copiii preşcolari vor participa la un interviu care evaluează următoarele conţinuturi/
competenţe de limba maternă italiană :
Nr.
crt.
1.

Competenţe evaluate

Standarde şi indicatori

Limbaj şi comunicare

1.Pronunţia corectă a sunetelor, cuvintelor şi
propoziţiilor
- Pronunţă corect sunete şi cuvinte uzuale care pot
face parte din vocabularul activ
- Identifică sunetul iniţial al cuvintelor şi găseşte
cuvinte care încep cu acelaşi sunet.
- Recunoaşte silaba iniţială în cuvinte diferite
- Desparte cuvinte uzuale în silabe
- Recompune cuvinte formate din două/trei silabe
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2. Formarea deprinderilor de exprimare
- Reproduce propoziţii minime rostite clar şi rar de
către profesor
2.

Cunoştinţe lexicale

1. Utilizarea unui vocabular adecvat vârstei
- Denumeşte obiecte care se află sau nu în câmpul
vizual (numere, culori, obiectele şcolarului, obiectele
din clasă, flori, animale)
- Asociază cuvântul cu imaginea

3.

Abilităţi de interacţiune

1. Formarea deprinderilor de comunicare receptivă
- Ascultă mesajul complet al unui interlocutor.
- Receptează corect diferite mesaje scurte.
2. Demonstrarea abilităţilor de cooperare
- Interacţionează în activităţile în grup-pereche

Structura interviului:
 Proba 1: captarea atenţiei printr-un dialog între profesorul examinator şi candidat în
scopul cunoaşterii reciproce; dialogul va fi adaptat particularităţilor specifice vârstei
candidaţilor.
 Proba 2: descrierea unei imagini – discuţie pornind de la observarea unei imagini/şir
de imagini; profesorul examinator formulează întrebări, iar candidatul răspunde prin
enunţuri scurte.
 Proba 3: joc de rol – profesorul examinator formulează cerinţe menite să evalueze
cunoaşterea de către candidat a vocabularului de bază al limbii italiene.
Pasul 5: Evaluarea
Vor fi înscrişi în clasa pregătitoare cu predare în limba maternă italiană copiii preşcolari care
au obţinut admis la cel puţin două dintre probele interviului.
Rezultatul evaluării: ADMIS/RESPINS.
Rezultatele evaluării vor fi afişate la sediul Liceului Teoretic „Dante Alighieri”, după
finalizarea evaluării.
Părinţii sau susţinătorii legali ai candidaţilor nu pot contesta sau solicita
reexaminarea.
5. ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR
Documentele şi dovezile pe baza cărora se evaluează cunoştintele la proba de interviu se
găsesc în dosarele comisiei şi în documentele echipei manageriale.
6. ANALIZA PROCEDURII
Analiza şi revizuirea procedurii se face anual.
7. DISPOZIŢII FINALE
Prezenta procedură a fost elaborată de comisia pentru limba maternă italiană, avizată de
comisia C.E.A.C. şi aprobată de consiliul de administraţie, ale Liceului Teoretic „Dante
Alighieri”, Bucureşti.
Director,
Prof. DAN MARIA
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