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De la 15 septembrie 2001

• Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” este una dintre cele
mai vechi instituții pedagogice din țară, fiind
inaugurat la 29 noiembrie 1870.

• De-a lungul existenței sale, instituția noastră a avut
diverse locații din Bârlad (Casa Roșie, Liceul „Gh.R.
Codreanu”, Școala Primară nr.2, Complexul Școlar
Bârlad etc.).

• De asemenea, instituția noastră a purtat mai multe
nume, precum “Principele Ferdinand”, “Alexandru
Vlahuță”, dar de la 1 septembrie 2013, ca recunoaștere
a meritelor fondatorului, poartă numele “Ioan
Popescu” – o importantă personalitate a educației și
culturii bârlădene.

• Menirea dintâi a școlii noastre a fost pregătirea
dascălilor pentru școlile primare din mediul rural.
Acum, pe lângă rolul de a forma învățători și
educatoare, îl are și pe acela de a forma competențe în
domeniul artistic (arte plastice și muzică) și sportiv,
în cadrul diverselor specializări.





SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI – EDUCATOARE 
(PROFIL PEDAGOGIC)



INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ

(PROFIL PEDAGOGIC)



ARTE PLASTICE ȘI DECORATIVE (PROFIL ARTISTIC)



MUZICĂ  (PROFIL ARTISTIC)



RUGBY/ATLETISM (PROFIL SPORTIV)



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT A LICEULUI PEDAGOGIC 
„IOAN POPESCU”







KA1 „Teacher Development for Dropout Prevention”



KA2 ”A Sense of Community”





PERIOADA EVENIMENTUL

2 – 5 IUNIE 2020 ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

9 – 11 IUNIE 2020 DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI

12 IUNIE 2020 COMUNICAREA REZULTATELOR

15 IUNIE 2020 TRANSMITEREA CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE 

ADMITERE  A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI

29 IUNIE 2020 TRANSMITEREA DE CĂTRE ISJ A REZULTATELOR EVALUĂRII 

NAȚIONALE

2 IULIE 2020 VALIDAREA DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE 

A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA LICEUL PEDAGOGIC

2-3 IULIE 2020 AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE ALE ADMITERII ȘI 

TRANSMITEREA CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE 

ADMITERE A REZULTATELOR



PROFIL PEDAGOGIC , SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, INSTRUCTOR DE 
EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ:

• Probele de aptitudini se echivalează cu media generală a claselor V – VIII la 

disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație 

fizică și sport (mai mare sau egală cu 7);

• Media generală la purtare – 10 (condiție eliminatorie);

• Rezultatul echivalării probelor de aptitudini: ADMIS/RESPINS.

http://licped.blogspot.com/


PROFIL ARTISTIC, SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE ȘI DECORATIVE:

• Probele de aptitudini constau în evaluarea portofoliului de imagini  cu lucrările 

candidatului  inscripționate pe CD/DVD:

• 5 studii după natură

• 5 compoziții libere

• Nota finală de promovare a probelor trebuie să fie minim 6 (șase), calculată ca medie 

între cele două probe.

http://licped.blogspot.com/


PROFIL ARTISTIC , SPECIALIZAREA MUZICĂ – SECȚIA TEORETICĂ: PROFIL ARTISTIC , SPECIALIZAREA MUZICĂ – SECȚIA TEORETICĂ:

• Examinarea aptitudinilor  se va realiza pe baza celor două probe susținute online pe  

o platformă:

• Solfegiu la prima vedere

• Dicteu melodic

• Nota finală de promovare a probelor trebuie să fie minim 5 (cinci), calculată ca medie 

între cele două probe.

• Se acordă 0,5 puncte candidaților care au obținut premii sau mențiuni la olimpiade și 

concursuri artistice. 

http://licped.blogspot.com/


PROFIL SPORTIV , SPECIALIZAREA RUGBY/ATLETISM: PROFIL SPORTIV, SPECIALIZARILE RUGBY/ATLETISM:

• Probele de aptitudini  se echivalează cu media generală la disciplina  educație fizică și 

sport/pregătire practică de specialitate din toți cei patru ani ai ciclului gimnazial (cel 

puțin 7).

• Existența unui document din următoarele: legitimație de sportiv (atletism/rugby), 

adeverință care să ateste practicarea disciplinei sportive respective, adeverință care 

să ateste participarea la competițiile sportive (atletism/rugby).

http://licped.blogspot.com/



