Дошкільне навчання 2020-2021рр.
Мала група:

Середня група: Старша група:

- 6 місць

- 7 місць

- 8 місць

Ліцейне навчання 2020-2021рр.
IX-ий клас, Профіль:

X-ий клас, Профіль:

- Педагогічний (вчителівихователі)
- Teoретичний (філологія)

-Педагогічний (вчителівихователі)
- Teoретичний (філологія)

XI-ий клас, Профіль:
- Педагогічний (вчителівихователі)

XII-ий клас, Профіль:
- Педагогічний (вчителівихователі)
- Teoретичний (природознавство)

Варіативні дисципліни:
„Maтематика - поглиблення”;
Додаткова підготовка для екзаменів
бакалавра через проект ROSE –
”Бакалавр – основа успішної кар’єри”;
”Виховання здорового способу життя
(Валеологія)”.

Педкадри
Дидактичний колектив ліцея чекає на
вас, щоби зробили важливий крок для
особистого майбутнього з радістю та гідністю,
яку надає вам навчання. Колектив викладачів
складається з висококваліфікованих фахівців:
- 3 викладачі – доктори наук
- 13 викладачів з І-им дидактичним
ступенем
- 2 викладачі з ІІ-им дидактичним ступенем
- 1 шкільний психолог
- 2 виховательки.

Наше завдання
Наш ліцей має на меті забезпечити
доступ
до
виховання
та
якісного
навчання
всім
учням
українського
походження, для їхнього майбутнього
формування.
Надані виховні послуги основуються
на якості, професіоналізмі та висуванні
багатокультурності, міжетнічних відносин для збагачення культурної різноманітності,
підтримки
європейських
цінностей, рівних шансів та відкриття до
постійного навчання протягом життя.

Партнерства і співпраця
Міжнародні партнерства

Ліцей підписав співробітницькі угоди з
навчальними закладами з України (Львів,
Івано-Франківськ, Солотвино) та Польщі.
Зараз
розгортається
транскордонний
проект STEM, в рамках Програми ROUA,
який передбачає покращення матеріальної
бази
(придбання
комп’ютерів,
інтерактивної
дошки,
педагогічних
комплектів та мікроскопів), а також обмін
досвідом між ліцеями-учасниками проекту.
Національні партнерства

Педагогічний ліцей імені Тараса Шевченка
співпрацює з численними ліцеями Румунії,
зі школами українських сіл Мараморощини,
з СУР-ом, з іншими організаціями та
асоціаціями з діаспори, з церквами
Українського
Православного
Вікаріату
Румунії.

Матеріальна база
Складається
із:
класів,
садочка,
актового
залу,
спортивного
залу,
медичного
кабінету,
психологічного
кабінету,
бібліотеки,
лабораторій
(інформатики
–
12
комп’ютерів,
лабораторія AEL – 25 комп’ютерів,
лабораторія природознавства), високоякісної комп’терної мережі, інтернету,
книг,
журналів
та
лекцій
по
спеціальності, обладнання – електронні
пристрої для викладання онлайн (38
ноутбуків,
88
планшет,
4
відеопроектори);
копіювальний
апарат,
скенер,
система
аудіо-відео
спостереження;
комплект
фізики,
музичні
інструменти,
ілюстративні
дидактичні матеріали, графіки, історичні
та географічні карти.

Партнери педагогічної практики
Загальноосвітня школа Кричунів, Загальноосвітня
школа імені Йоана Мігалі де Апша, м. Сігету
Мармацієй, Садочок № 8, м. Сігету Мармацієй.

Пільги:
Соціальні стипендії через національну
прогарму ”Bani de liceu”;
Заслужені стипендії;
10 шкільних стипендій, надані СУРом;
5
шкільних
стипендій,
надані
депутатом
Миколою
Мирославом
Петрецьким
Виховні екскурсій і табори.

Результати і досягнення учнів
Покладені зусилля наших учнів та
викладачів конкретизуються в преміях та
участі в різних національних конкурсах:
Олімпіада з української мови та літератури,
Олімпіада з російської мови та літератури,
Олімпіада
з
Технології
інформацій
та
спілкування,
Олімпіада
інструкорів
позашкільних занять, шкільні конкурси,
спортивні змагання.
Після
закінчення
навчання
учні
отримують
дипломи
та
сертифікати
європейського визнання, мають можливість
поступити в Поліцейську Акадамію та інші
Вуз-и на виділені українській меншині місця.

"Учітесь, читайте,
чужого навчайтесь
і свого не цурайтесь".
Т.Г. Шевченко

Позашкільні заходи, що стали
традицією нашої школи
Заходи пов’язані з християнськими
(свято Миколая, Різдво, Великдень, Зелені
свята), світськими
(Міжнародний День
Освіти, День української мови та писемності,
Національний День Румунії, День Малого
Воз’єднання, Міжнародний День Рідної Мови,
Міжнародний День Жінки, Міжнародний День
Землі,
Міжнародний
День
Води,
День
Перемоги, Міжнародний День Дитини та
Міжнародний
День
Середовища)
та
вшанувальними святами (Дні Голодомору
«Свічка Пам’яті», Дні Міхая Емінеску, Дні Лесі
Українки, Дні Тараса Шевченка, Дні Івана
Франка).
Семестрійно проходять сесії рефератів та
наукових робіт, симпозіуми на тему «Традиції
та звичаї національних меншин».

План навчання
В 2021-2022-му шкільному році
Педагогічний ліцей імені Т. Шевченка
набирає:
Дошкільне навчання:
1 мішану групу в дитячому садку з
цілодобовим режимом дня, (мала група – 8
місць, середня група – 6 місць та старша
група – 8 місць).
Ліцейне навчання:
- 1 клас, педагогічний профіль,
спеціалізація вчителі-вихователі – 25 місць.
- 1 клас, теоритичний профіль,
спеціалізація філологія – 25 місць.
Хто може записатися?
Можуть записатися випускники
загальноосвітніх шкіл, які володіють
українською мовою, по порядку вступної
оцінки.
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