secţia romană, maghiară şi germană

secţia romană şi maghiară

Nivel liceal, clasa a IX-a

Nivel gimnazial, clasa a V-a

Profil real:

Profil engleză intensiv – 28 elevi

Matematică-informatică – 28 elevi

Începând cu 2012 am reluat iniţiativa
înfiinţării claselor de gimnaziu oferind copiilor din
oraş şi din împrejurimi, un mediu armonios ce favorizează respectarea caracteristicilor de vârstă, a intereselor şi a motivaţiilor acestora.

Ştiinţe ale naturii – 28 elevi
Profil uman:
Filologie – 28 elevi



servicii educaţionale de calitate oferite de colectivul de profesori



armonizarea particularităţilor elevilor cu aptitudinile şi interesele lor



familiarizarea cu toate dotările din baza materia-

Liceul
Teoretic
Carei

lă şi crearea unui spirit de competiţie

.

Titlul „Şcoala de excelenţă” acordat de Ministerul Educaţiei Naţionale în fiecare an, începând cu 2012

Viziunea noastră


învăţământ deschis şi flexibil



un climat de muncă stimulativ pentru satisfacerea
nevoilor şi intereselor individuale ale fiecărui elev



dezvoltare armonioasă şi manifestare deplină a
personalităţii absolventului



integrare activă, economică şi socială, într-o societate în continuă schimbare.

Ce oferim?


corp profesoral bine pregătit şi dedicat actului
educaţional



atmosferă plăcută, stimulativă prin implicarea
elevilor în activităţi extra-curriculare şi extra şcolare



dezvoltare armonioasă a unei personalităţi complexe şi echilibrate



un ambient armonios oferit de singura clădire ce
corespunde normelor europene



o bază materială bine organizată şi dotată conform cerinţelor actuale: 4 laboratoare
(informatică, chimie, biologie şi fizică); cabinete
de limbi străine, muzică, geografie



consiliere specializată individuală sau colectivă în
cabinetul de consiliere psihopedagogică



bibliotecă modern amenajată şi un Centru de
documentare şi informare



sală festivă cu o capacitate de peste 100 de locuri



sală modernă de sport



centru de evaluare Cambridge şi centru de pregătire la nivelele LCCI şi ECL, pentru limbile
engleză şi germană

Cu ce ne mândrim?



locul al II-lea în topul liceelor sătmărene



promovabilitate de 92,2% la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2016, procent ce urmează imediat după cel obţinut de Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu” din Satu Mare



Peste 100 de elevi premiaţi la concursurile judeţene din anul şcolar trecut



21 de participanţi şi 7 premianţi la etapele naţionale ale concursurilor sau olimpiadelor şcolare
din anul şcolar trecut



locul I, locul II și menţiuni obţinute la concursurile școlare internaţionale

