CONDIŢII DE ADMITERE
 pentru specializările
filologie şi ştiinţe sociale prin
admiterea computerizată;

Colegiul Național
Pedagogic
„Dumitru Panaitescu
Perpessicius”

pentru specializările
educator puericultor
sau
învăţător-educatoare,
după promovarea probelor de aptitudini:
 muzicale;
 fizice;
 artistice;
 interviu.


Probele de aptitudini pentru admiterea la
specializarea educator puericultor și
învăţător-educatoare
se vor desfăşura în perioada
18 ÷ 20 mai 2022.
La înscrierile desfăşurate
în zilele de 16 şi 17 mai 2022,
fiecare candidat va prezenta la documentele
necesare înscrierii şi o
adeverinţă medicală
care să ateste că nu este în evidenţă cu boli
cronice şi este apt pentru disciplina
„Educaţie fizică şi sport”.

Important
Colegiul organizează
pregătiri gratuite la sediu, în zilele de
2 aprilie, 9 aprilie,
7 mai şi 14 mai 2022,
începând cu orele 9,00,
pentru probele de
aptitudini fizice, artistice şi muzicale.

ADMITERE
2 0 2 2
Aleea Învăţătorilor, Nr. 10, Brăila
Telefon: 0736.656.099
Telefon / Fax: 0339.732.306
e-mail: licpedbr@yahoo.com
Website: http://www.licpedbr.ro

VREI SĂ ÎNVEŢI ÎNTR-UNA DINTRE CELE MAI
MODERNE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT?
Colegiul nostru dispune de clădiri reabilitate şi
modernizate: amfiteatru, clădirea principală, teren
de sport, sală de fitness și sală de sport.
Laboratoarele, cabinetele şi sălile de clasă sunt
echipate cu mobilier şi mijloace

moderne de

învăţământ.

PERFORMANŢE
În anul şcolar 2020 - 2021, rezultatele elevilor
noştri la concursurile organizate on-line, au fost
foarte bune, unde elevii calificaţi au obţinut
numeroase premii şi menţiuni la diferitele discipline
de studiu ale programei şcolare.
OFERTA DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022 - 2023
Forma de învăţământ /
Clasa

Nr.
clase

Nr.
locuri

Vino la noi, să participi în diferite echipe de
proiect, sau de sport, să fii redactor la una dintre
revistele şcolare pe care le edităm, să joci teatru
şi să cânţi în corul care a participat la diferite

 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Clasa Pregătitoare

VISEZI SĂ-ŢI MANIFEŞTI CREATIVITATEA?

2

44

concursuri și festivaluri.

 ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

TE INTERESEAZĂ PERFORMANŢA ?
Sub îndrumarea celor 58 de profesori,
majoritatea cu gradul didactic I şi II, an de an,
elevii noştri au obţinut premii şi menţiuni la
olimpiadele şi concursurile şcolare.
TE PREOCUPĂ VIITORUL ?
Profilul
vocaţional
pedagogic
asigură
absolvenţilor competenţele psiho-pedagogice
necesare ocupării posturilor de învăţător /
educatoare pentru activităţile didactice din
grădiniţe / şcoli.
Pentru toate specializările îţi asigurăm mari
şanse de reuşită în învăţământul universitar.

Clasa a V-a
 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Clasa IX-a - specializarea
Educator puericultor
Clasa IX-a - specializarea
învăţător-educatoare
Clasa IX-a - specializarea
filologie
Clasa IX-a - specializarea
ştiinţe sociale

2

52

1

24

2

48

1

26

1

26

OFERTA DE CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Din diversitatea de oferte pentru discipline
opţionale, iată câteva titluri:
„Chimie - C.N.A.”, „Fizică - C.N.A.”, „Geografie C.N.A.”, „Istorie - C.N.A.”, „Limba Engleză”, „Limba
și Literatura Română - C.N.A.”, „Matematică C.N.A.” „Educaţiie pentru sănătate”, „Managementul
clasei de elevi - C.N.A.”,„Psihopedagogie specială C.N.A.”, „Studii sociale - C.D.” și „Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor - C.N.A.”.

Vă aşteptăm
să deveniţi elevi ai
colegiului nostru !

