Învăţământ liceal
Clasa a IX-a, Profil:
- Pedagogic (înv.-edu.)
- Științe ale naturii
Clasa a X-a, Profil:
- Pedagogic (înv.-edu.)
- Științe ale naturii
Clasa a XI-a, Profil:
- Pedagogic (înv.-edu.)
- Matematică-Informatică
Clasa a XII-a, Profil:
- Pedagogic (înv.-edu.)
- Matematică-Informatică

Baza materială
Săli de curs
Cabinete de specialitate ( laborator
informatică - 20 calculatoare, laborator
AEL
-25
calculatoare,
laborator
biologie - chimie)
Sala Festivă

Parteneriate si colaborări
Parteneriate internaţionale

Liceul întreţine relaţii de colaborare
pe baza unor protocoale cu instituţii
de învăţământ din Ucraina (Lviv,
Ivano-Frankivsk, Slatina).
Parteneriate naţionale

Colaborări
-

cu liceele şi şcolile din:
Sighetu Marmaţiei
Baia Mare
Nădlac

Din lista de opţionale:

„Iniţiere în programare”
„Probleme de construcţii geometrice”
„Matematică - aprofundare”

Cadre didactice

Colectivul didactic al liceului vă
aşteaptă să faceţi pasul spre viitorul vostru cu
bucuria şi demnitatea pe care v-o dă
învăţătura. Echipa noastră didactică este
formată din:
1 profesor cu doctorat
12 profesori cu grad didactic I
3 profesori cu grad didactic II
4 profesori cu definitivat

Reţea performantă de calculatoare
Internet
Cărţi, cursuri şi reviste de specialitate
Aparatură:
calculatoare,
xerox,
scanner, audio-video, truse de fizică,
instrumente muzicale etc.
Material
didactic
achiziţionat
si
confecţionat de către profesori şi elevi
Hărţi geografice şi istorice
Sală de sport
Bibliotecă

Facilităţi

Burse sociale ”Bani de liceu”
Burse de studiu in Ucraina
Excursii şi tabere educaţionale în
Ucraina – Lviv, Kiev
Participări la Olimpiade
Numeroase activități culturaleducative

Rezultate şi performanţe ale elevilor
Ceea ce apare ca o formă distinctivă a
generaţiei noastre este o reînviere, pe scară
largă, a interesului pentru calitate şi
scopurile intelectuale ale învăţământului.
Eforturile elevilor şi ale profesorilor
şcolii noastre s-au concretizat în premii şi
participări la diferite concursuri naţionale:
 Olimpiada de Limbă şi Literatură
ucraineană
 Olimpiada de Limbă şi Literatură rusă
 Olimpiada de Informatică
 Olimpiada Animatorilor

„Cine sunt eu?
De unde vin?
Încotro merg?
Ce fac azi pentru ziua de
mâine, a mea şi a altora?”

Planul de şcolarizare
Din tradiţiile şcolii

Concertul de colinde
Sărbătorirea
 Sfântului Valentin
 Zilei de 8 Martie
 Sfântului Nicolae
 Crăciunului
 Halloween

Zilele „Şevcenko”
Zilele Şcolii
Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice
De ziua învăţătorului
Omagiu Limbii Materne
Ultimul sunet de clopoţel
Simpozion „Obiceiuri şi tradiţii la minorităţi”

Pentru anul şcolar 2016-2017
Liceul Pedagogic“Taras Şevcenko”
Sighetu-Marmaţiei oferă:
Învăţământ liceal:
- filiera vocaţională
1 clasă – învăţător-educatoare
(28 locuri)
- filiera teoretică
1 clasă – științe ale naturii
(28 locuri)
Director, prof. Piţura Casian

P-ţa Libertăţii, nr. 22,
435500, Sighetu Marmaţiei
Maramureş, România
tel/fax : 0040 262 317 164
e-mail : tarassevcenko@yahoo.com

www.liceulucrainean.ro

