
Învăţământ liceal 
Clasa a IX-a, Profil: 

- Pedagogic (învățător-

educatoare)  

Clasa a X-a, Profil: 

- Pedagogic (învățător-

educatoare) 
Clasa a XI-a, Profil: 

- Pedagogic (învățător-

educatoare) 
- Științe ale naturii 

Clasa a XII-a, Profil: 

- Pedagogic (învățător-

educatoare) 
- Științe ale naturii 

 

 

 
 
 

               
 

Din lista de opţionale: 
 „Științe - aprofundare” 

 „Dificultăți ale Limbii române” 

 „Matematică - aprofundare” 

 Pregătire suplimentară pentru 

Bacalaureat prin Proiectul ROSE – 

”Bacalaureat-temelia unei cariere de 
succes” 

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 didactică este alcătuită 
din profesori cu experiență, dăruire și 

competență: 

    2 profesori cu doctorat 
  13 profesori cu grad didactic I 
    2 profesori cu grad didactic II 
    1 profesor consilier școlar 
     
    

 

 

 

Baza materială 

 Săli de curs 9  

 Sala Festivă 
 Sală de Sport  
 Cabinet medical 
 Cabinete de specialitate (laborator 

informatică - 20 calculatoare, 
laborator AEL - 25 calculatoare, 
laborator biologie - chimie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 Bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

Parteneriate si colaborări 
  Parteneriate internaţionale 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parteneriate naţionale 

Colaborări cu licee din Sighetu Marmaţiei, 

Baia Mare, județul Timiș, județul Arad,  

precum şi cu şcolile din comunele cu 

populație de etnie ucraineană din Maramureș.  

Colaborează cu UUR și alte organizații și 

asociații ucrainene din diaspora.  
 

Facilităţi 
 Burse sociale ”Bani de liceu” 
 Burse de merit  
 Burse de studiu în Ucraina 
 Excursii şi tabere educaţionale în 

Ucraina – Lviv, Kiev 
 Participări la olimpiade școlare 
 Numeroase activități cultural-

educative 
 

 



 

Planul de şcolarizare 

Rezultate şi performanţe ale elevilor 

 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  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Din tradiţiile şcolii 
Sărbătorirea 

 Sfântului Nicolae 

 Crăciunului 

 Zilei de 8 Martie 

 Sfintelor Paști  

Zilele „Şevcenko” 
Zilele Şcolii 

Ziua învăţătorului 
Omagiu Limbii Materne 
Ultimul sunet de clopoţel 
Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice 
Simpozion „Obiceiuri şi tradiţii la minorităţi” 

 

 

 

 

Liceul  Pedagogic „Taras Sevcenko”, unicul liceu cu 

predare în limba ucraineană din România, este oglinda 

comunității ucrainene. 

„Cine sunt eu? De unde vin? Încotro merg? 

Ce fac azi pentru ziua de  mâine, a mea şi a altora?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pentru anul şcolar 2019-2020 
Liceul Pedagogic“Taras Şevcenko” 

Sighetu-Marmaţiei oferă: 

Învăţământ preșcolar: 
- 1 grupă grădiniță cu program prelungit – 15 

locuri (masa se va servi la cantina Liceului 
Teoretic ”Leowey Klara” în valoare de 8 lei ). 

Învăţământ liceal: 
- 1 clasă, filiera teoretică,  

specializarea filologie; 

- 1 clasă, filiera vocaţională,  
specializarea învățător-educatoare; 

 
Se acordă 20 de burse școlare, 

 în valoare de 300 de lei, din care: 
- 5 burse școlare acordate de domnul deputat UUR 

Nicolae Miroslav Petrețchi; 
- 10 burse școlare acordate din partea Uniunii 

Ucrainenilor din România; 
- 5 burse școlare acordate de către Primăria 

Municipiului Sighetu Marmației, de domnul primar Horia 
Scubli, pentru elevii clasei a IX-a, înscriși în anul școlar 

2019-2020. 
 

Director, prof. Vasile Cureleac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-ţa Libertăţii, nr. 22, 

435500, Sighetu Marmaţiei 

Maramureş, România 

tel/fax : 0040 262 317 164 

e-mail : tarassevcenko@yahoo.com 

www.liceulucrainean.ro  

mailto:tarassevcenko@yahoo.com
http://www.liceulucrainean.ro/

