
Rezultatele şi performanţele 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 TIC, 
Olimpiada Animatorilor, Concursuri școlare, 
Competiții sportive, competiții organizate de 
diferite universități. 

După terminarea studiilor, elevii au 
următoarele avantaje: Diplomă de Bacalaureat, 
Certificat de Competenţe profesionale 
„Învăţător-educatoare”, posibilitatea de a 
concura la Academia de Poliţie și alte unități din 
cadrul MAI pe locurile destinate minorităţilor. 

Activitățile extrașcolare devenite tradiții 

în școala noastră 

Activitățile sunt legate de sărbătorile creştine 
(Sfântul Nicolae, Nașterea Domnului, Paștele, Rusa-
liile), laice (Ziua Mondială a Educației, Ziua culturii 
slave, Ziua Națională a României, Mica Unire, Ziua 
Limbii Materne, Ziua Pământului, Ziua Apei, Ziuă 
Mamei, Ziua Europei – 9 Mai, Ziua Internațională a 
Copilului – 1 iunie, Ziua Mediului - 5 iunie) și 
omagiale (Zilele Holodomorului ”Svichka Pamiati”, 
Zilele ”Mihai Eminescu”, Zilele ”Lesia Ucrainka”, 
Zilele „Şevcenko”, Comemorarea Holocaustului ). 

Semestrial se desfășoară sesiuni de referate şi 
comunicări ştiinţifice, simpozioane 

„Obiceiuri şi tradiţii la minorităţi”. 

 

"Учітесь, читайте, чужого 
навчайтесь і свого не цурайтесь". 

Т.Г. Шевченко 
 
 

 
 

Pentru anul școlar 2022-2023 

Liceul Pedagogic “Taras Şevcenko”  
Sighetu-Marmaţiei oferă: 

 
Învăţământ preșcolar: 

1 grupă mixtă cu program prelungit 
(grupă mică – 6 locuri, grupă mijlocie – 8 

locuri și grupă mare – 6 locuri). 
 

Învăţământ liceal: 

1 clasă, filiera vocaţională, specializarea 
învățător - educatoare – 25 locuri. 

1 clasă, filiera teoretică, specializarea 
filologie – 24 locuri. 

 

 
Cine se poate înscrie? 

Se pot înscrie absolvenții învățământului 

gimnazial, cunoscători de limbă și 
literatură ucraineană, în ordinea mediei 

de admitere. 
Director, prof. Vasile Cureleac 
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Planul de școlarizare 

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


Învăţământ preșcolar 2021-2022 

Grupa mică: 
- 6 locuri 

Grupa mijlocie: 
- 8 locuri 

Grupa mare: 
- 6 locuri 

Învăţământ liceal 2021-2022 

Clasa a IX-a, profil: 
- pedagogic (învățător- 

educatoare) 
- teoretic (filologie) 

Clasa a X-a, profil: 
- pedagogic (învățător- 

educatoare) 
- - teoretic (filologie) 

Clasa a XI-a, profil: 
- pedagogic (învățător- 

educatoare) 
- teoretic (filologie) 

Clasa a IX-a, profil: 
- pedagogic (învățător- 

educatoare) 

 

 

Opţionale care vor fi studiate: 
✓ „Successful classroom writing”; 
✓ „Bacalaureat-temelia unei cariere de succes” 

- pregătire suplimentară prin Proiectul ROSE  
✓ ”Educație pentru sănătate” 
✓ „Adolescența și autocunoaștere” 
✓ Geografie - aprofundare 

Cadre didactice 
Colectivul didactic al liceului vă aşteaptă să faceţi pa-
sul spre viitorul vostru cu bucurie, demnitate pe care 
vi le oferă învăţătura. Echipa didactică este alcătuită din 
profesori cu experiență, dăruire și competență: 

• 3 profesori cu doctorat 
• 13 profesori cu grad didactic I 
• 2 profesori cu grad didactic II 
• 1 profesor consilier şcolar 
• 2 educatoare debutante 

Misiunea 
 Liceul nostru îşi propune să asigure tuturor 
elevilor de etnie ucraineană acces la educaţie de 
calitate în vederea formării lor pentru viitor. 
 Serviciile educaţionale oferite au la bază 
calitatea, profesionalismul, promovarea 
multiculturalităţii relațiilor interetnice pentru 
îmbogățirea diversității culturale, susţinerea 
valorilor europene, egalitatea şanselor şi 
deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 

Baza materială 

Este alcătuită din: săli de curs, săli de grădiniţă, 
sală festivă, sală de sport, cabinet medical, 
cabinet consiliere şcolară, bibliotecă, cabinete 
de specialitate: 

• laborator informatică - 12 calculatoare; 
• laborator STEM - 21 laptopuri; tabla SMART, 

2 imprimante color, flipchart, 2 kituri de 
robotică; 

• laborator AEL – 25 calculatoare 
• laborator de științe – dotat cu echipamente 

de ultima generație pentru cercetare 
științifică și metodică predării științelor); 

• 8 table SMART 
• reţea de Internet cu fibră optică; 
• cărţi, cursuri şi reviste de specialitate, 
• dispozitive electronice pentru predarea on-

line (50 laptopuri, 88 tablete, 6 
videoproiectoare); 

• sistem de supraveghere audio-video; 
• truse de fizică, material didactic ilustrativ şi 

grafic, hărţi geografice şi istorice. 

Parteneriate si colaborări 

 Parteneriate internaţionale 
Liceul a semnat protocoale de colaborare, cu 
instituţii de învăţământ din Ucraina (Lviv, Ivano-
Frankivsk, Slatina) și Polonia. S-a finalizat proiectul 
transfrontalier STEM, din cadrul Programului ROUA, 
care prevedea îmbunătățirea bazei materiale și 
schimburi de bune practici între liceele implicate 
în proiect. 

 Parteneriate naţionale 
Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko” colaborează cu 
numeroase universități și licee din țară, cu şcolile 
din comunele cu populație de etnie ucraineană din 
Maramureș, cu UUR, alte organizații și asociații 
ucrainene din diaspora, cu bisericile din cadrul 
Vicariatului Ortodox Ucrainean. 

 

 

 Parteneri de practică pedagogică 
Școala Gimnazială Crăciunești, Școala Gimnazială 
”Ioan Mihalyi de Apșa”, Sighetu Marmației, 
Grădinița cu PP Nr. 8 Sighetu Marmației, şcolile din 
comunele cu populație de etnie ucraineană din 
Maramureș. Liceul a fost nominalizat Consorțiul 
școlar al Bazei de Pregătire Practică și mentorat 
didactic pentru Maramureșul istoric. 
 

Facilităţi: 
✓ burse prin program național ”Bani de liceu”; 
✓ burse de merit  
✓ burse de studiu; 
✓ burse sociale; 
✓ 10 burse școlare oferite de UUR; 
✓ excursii şi tabere educaţionale. 

 


