
Brosura cu explicatii - Unda verde la inscrierile pentru Testele nationale 
Elevii claselor a VIII-a au timp, pana pe 27 mai, sa se inscrie pentru sustinerea Testelor Nationale.
Inspectoratul Scolar Judetean a distribui, zilele trecute, prin scoli, si un pliant cu toate codurile liceelor
si scolilor profesionale din judet.
  
  Potrivit metodologiei de organizare si desfasurare a testelor nationale, la acest examen se pot inscrie atat
absolventii clasei a VIII-a de gimnaziu din seria curenta, cat si cei din serii anterioare, care nu au
promovat examenul de capacitate. Inscrierile se fac la secretariatele scolilor. Testele nationale, care au
inlocuit examenul de capacitate, sunt organizate intr-o singura sesiune si se sustin la limba si literatura
romana, pe 20 iunie, la matematica - pe 22 iunie si, la alegere, istoria romanilor sau la geografia
Romaniei - pe 23 iunie.
  
  Elevii vor da aceste teste in forma scrisa, din materia studiata in anii de gimnaziu. Candidatii ce apartin
minoritatilor nationale si au urmat cursurile gimnaziale in limba materna sustin, in plus, si un test la limba
si literatura materna. Tabelele de inscriere pentru absolventii din seria curenta vor fi actualizate la
incheierea semestrului al doilea, prin eliminarea corigentilor, repetentilor, a celor cu situatia neIncheiata
sau a exmatriculatilor. 
  
  Pentru "clientii" mai vechi, care dau examenul a treia oara, conducerea ISJ va stabili si o taxa de
inscriere. 
  Pentru a veni in sprijinul absolventilor de gimnaziu, inspectoratul scolar a editat si in acest an un ghid al
inscrierii in invatamantul liceal si profesional. Ideea urmareste evitarea situatiilor in care, din cauza ca nu
au suficiente informatii pentru completarea fisei de inscriere la examen, multi copii cu note bune se
trezesc repartizati la licee "de mana a doua". 
  Brosura, care a ajuns, gratuit, in mainile tuturor absolventilor de - a VIII-a, contine adresele unitatilor de
invatamant si numerele de telefon ale acestora, precum si ultima medie la admiterea din anul trecut, pe
profile si specializari. De asemenea, ghidul cuprinde planul de scolarizare, pe forme de invatamant - zi,
seral frecventa redusa, filiere, specializari, precum si codurile acordate fiecarei filiere sau specializari.
  
  Ultima zi de cursuri pentru elevii de-a VIII-a este 10 iunie
  
  Ileana ILIE
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