CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ
Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş” organizează cursuri de pregătire la limba
engleză, la care sunt invitaţi să participe elevii de clasa a IV-a şi clasa a VIII-a care
doresc să urmeze cursurile colegiului, începând cu anul şcolar 2018-2019, la clase cu
program intensiv și bilingv de predare a limbii engleze.
Scopul activităţii
Familiarizarea elevilor cu formatul subiectelor pentru probele de verificare a
cunoştinţelor de limba engleză (scris și oral), în vederea admiterii în clasa a V-a,
respectiv clasa a IX-a.
Program
În fiecare vineri, în intervalul orar 14.00-15.00, astfel:
16 februarie - clasa a VIII-a
23 februarie - clasa a IV-a
2 martie - clasa a VIII-a
9 martie - clasa a IV-a
16 martie - clasa a VIII-a
23 martie - clasa a IV-a
30 martie - clasa a VIII-a
31 martie – 10 aprilie – vacanța de primăvară
13 aprilie - clasa a IV-a
20 aprilie - clasa a VIII-a
27 aprilie - clasa a IV-a
4 mai – evaluare cl. a VIII-a
11 mai - evaluare cl. a IV-a.
Modalitatea de înscriere:
Înscrierile se fac în intervalul 8-15 februarie 2018, astfel:
1. La secretariat, între orele 8,00 – 16,00, prin completarea unei cereri tip.
2. Prin mail, completând o cerere tip, care se trimite la adresa
calistrat_hogas@yahoo.com.
3. La telefonul 0233-215853 sau prin fax la numărul 0233-212000, în intervalul
8,00 – 16,00, urmând ca la prima oră de curs să se completeze cererea tip.
Alte informaţii despre cursurile de pregătire și proba de verificare pot fi obţinute
consultând site-ul colegiului, www.calistrathogas.ro sau pagina de facebook.
(www.facebook.com/colegiulhogas).
CURSURILE SUNT GRATUITE.
Anul trecut la aceste cursuri au participat peste 100 de elevi, ceea ce ilustrează un
interes major față de un astfel de tip de pregătire.

Ministerul Educației Naționale
Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”
Str. Alexandru cel Bun, Nr. 19
Piatra-Neamț
Nr.________/___________2018

Domnule Director,
Subsemnatul(a)______________________________________________, elev(ă) în clasa a
VIII-a, de la Școala gimnazială/Colegiul/Liceul_______________________________________
domiciliat(ă) în__________________________________________________________________
_____________________________________________tel._______________________________,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la cursurile gratuite de limba engleză de la Colegiul Național
“Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț.
Data:_________________

Semnătura:____________________

Domnului Director al Colegiului Național ,,Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț

Ministerul Educației Naționale
Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”
Str. Alexandru cel Bun, Nr. 19
Piatra-Neamț
Nr.________/___________2018

Domnule Director,
Subsemnatul(a)______________________________________________, părinte al
elevei(lui) __________________________________________________, clasa a IV-a, de la
Școala gimnazială/Colegiul/Liceul __________________________________________________
domiciliat în____________________________________________________________________
tel.__________________________________, vă rog să aprobați înscrierea fiicei mele/fiului meu la
cursurile gratuite de limba engleză de la Colegiul Național “Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț.
Data:_________________

Semnătura:____________________

Domnului Director al Colegiului Național ,,Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț

