OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2020 - 2021

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
2 clase pregătitoare
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Proiect PHARE TVET în valoare
de:
 234000 euro pentru reabilitarea
clădirii - 2005
 173000 euro pentru construirea
atelierelor şcolare - 2006
 734000 euro pentru dotarea
atelierelor şcoală şi a
laboratoarelor tehnologice - 2007
C.D.I. inaugurat în 2007, realizat din
fonduri M.E.C.T.S. şi fonduri de la
bugetul local

Clasa a IX-a, zi
FILIERA TEORETICĂ - 1 clasă
PROFIL REAL

Specializare :

Matematică - informatică

FILIERA TEHNOLOGICĂ - 1 clasă
PROFIL TEHNIC

Domeniu: Industrie textilă și pielărie
Calificare: Tehnician designe r vestime ntar

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Învăţământul profesional cu durata de 3 ani după clasa a VIII-a

1 clasă - domeniul industrie textilă şi pielărie ,
Calificare: Confecţione r produse textile
 Absolvenţii învăţământului profesional care

promovează examenul de certificare a calificării
profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a
învăţământului liceal, la zi sau la seral
 Pentru cei care continuă studiile liceale în ciclul
superior al liceului, finalitatea constă în obţinerea
atestatului profesional în specializarea informatică
şi calificare profesională nivel 4: tehnician în
activități de comerț, tehnician în industria textilă,
tehnician operator tehnică de calcul

1 clasă - domeniul electronică automatizări
Calificare: Electronist aparate ș i echipame nte

Succesul vine prin muncă
Noi te ajutăm
Tu decizi !

PROIECTE EDUCAŢOINALE
PARTENERIATE

Parteneriate și proiecte
 „BIAS SCHOOL TV” - Erasmus + KA201, nr.2018-1-ES01KA201-051005;

 ERASMUS+ nr.2018-1-RO01-KA102-047981 - „Stagiu de

practică la nivel european pentru confecționer produse textile și
tâmplar universal"

 ERASMUS+ nr. 2015 – 1- RO01-KA102-014472 „Instruire
europeană în Activităţi de comerţ şi Intervenţii tehnice
componente hardware”

 2 proiecte LEONARDO DA VINCI Mobility 2012 Germania – cu un grant acordat în valoare de 98254 EU

 LLP-LdV/IVT/2011/RO/195 - Pregătire profesională la nivel
european în fabricarea produselor din lemn

 LLP-LdV/IVT/2011/RO/196 - Dezvoltarea de competenţe la
nivel European în domeniul informaticii și comunicațiilor în
vederea integrării pe piața muncii”

 Proiect COMENIUS - City of Ely Comunity College, Anglia finanţat cu 15000 euro de Agenţia Naţională

 "United in diversity - Europe seen by children"
 Proiect MaST – Networking
 Parteneriat şcolar cu Colegiul „Paasbergschool – Oosterbeek”,
Olanda

 Parteneriat cu Gymnazium „Friederich List” din Asperg,
Germania

 Colegiul activează în proiectul de
parteneriat
internaţional
„KORFBALL pentru toţi elevii”
iniţiat de I.S.J.Sibiu participând la
Cupa Mondială de Korfball juniori,
desfăşurată în Olanda

Concursuri și aniversări
Dialoguri Vizuale
New Designers
Halloween Customs and Traditions

