LICEUL DE ARTA SIBIU
STR. AL. ODOBESCU, NR.2, 550195,
TEL.0269211458, FAX:0269213149
E-mail:office@licartasibiu.ro

Inscriere la Liceul de Arta Sibiu sesiunea a-II-a
27-29 august 2018
PROBE DE APTITUDINI
Profil artistic - Arte plastice
1. Clasa a V-a - Numar de locuri propuse: 6
2. Clasele VI-VIII - Nr. locuri propuse: 6
Sustinerea probelor

1. Proba de desen
Desen dupa natura - studiu: natura statica alcatuita din trei obiecte, dintre care unul
de rotatie (vas de lut, sticla, fructe sau legume naturale, mulaje). Obiectele alese se
vor caracteriza prin contraste valorice, de marime, de forma.
Tehnica: desen in creion pe coala format A3.
Timp de lucru: 4 ore.
Nota: 1. Se interzice alcatuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
2. Proba de pictura
Natura - statica in culoare – pe un subiect dat de comisie, corelat cu nivelul
particularitatilor de varsta al elevilor. Tehnica: culori de apa.
Timp de lucru: 4 ore.
Materiale de lucru:
Pentru proba de desen:
 creioane (B)
 guma de sters
 bloc de desen format A3
Pentru proba de pictura:
 coala format A3
 culori de apa: guase, tempera
 pensule cu par moale
 paleta pentru amestecul culorilor
 vas pentru apa

LICEUL DE ARTA SIBIU
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Inscriere la Liceul de Arta Sibiu sesiunea a-II-a
27-29 august 2018
PROBE DE APTITUDINI
Profil artistic – Muzica
1. Clasa Pregatitoare – 3 locuri
Sustinerea probelor
Testarea aptitudinilor muzicale:
1. Auz muzical
2. Simț ritmic
3. Memorie muzicală
Acte necesare înscrierii:
1. Act identitate părinte: original + copie
2. Certificat naștere copil: original + copie
3. Evaluarea psihosomatică a copilului care împlinește 6 ani în perioada 1
septembrie – 31 decembrie 2018
4. Cerere tip de înscriere (de la serviciul secretariat)
5. Copie după sentința de divorț (dacă e cazul)

2. Clasele I-VIII – in functie de instrument
Nota: pentru elevii viitoarei clasei I, probele de aptitudini sunt identice cu cele ale
clasei pregatitoare

LICEUL DE ARTA SIBIU
STR. AL. ODOBESCU, NR.2, 550195,
TEL.0269211458, FAX:0269213149
E-mail:office@licartasibiu.ro

INSCRIERI PROBE DE APTITUDINI – ARTE PLASTICA si MUZICA
Inscrierile candidatilor se vor desfasura in localul liceului din Str. Al. Odobescu nr.2
Sibiu , conform urmatorului program:


Vineri, 24 august 2018, intre orele 9-13

Acte necesare la inscriere ale candidatilor:




Adeverinta privind situatia scolara la sfarsitul anului 2017-2018
certificatul de nastere al elevului, in copie
carnetul de note

Desfasurarea probelor
Probele de aptitudini se vor desfasura in localul liceului dupa urmatorul program:


luni – miercuri 27-29. 08.2018, intre orele 9:00-13:00 probele de aptitudini
pentru muzica




luni, 27.08.2018, intre orele 9:00-13:00 - proba de desen
marti, 28.08.2018, intre orele 9:00-13:00 - proba de pictura

Rezultatele probelor de aptitudini vor fi Admis, respective Respins. Nu se admit
contestatii.
Inscrierea finala a elevilor admisi la probele de aptitudini se face numai dupa
aprobarea transferului de catre cele 2 unitati .

Director,
Prof. Daniela Ioana Sacarelis

