


Profesorii unității și întregul personal au o relaţie 

bună cu elevii, le oferă susţinere morală, atenţie, 

îi respectă şi îi tratează  echitabil, promovând 
accesul la o educație de calitate pentru toți. 

Consilierul şcolar are un rol important în 
cultivarea încrederii în sine a elevilor.  



Catedra are doi profesori 

titulari, ambii cu o foarte bună 
pregătire de specialitate și cu 

o carieră didactică 

consistentă. 

La orele de limba și literatura 

română, ne primim elevii în 

cele două cabinete 
amenajate conform 

disciplinei, cu materiale 
specifice și cu lucrările 

elevilor.  

Sălile dispun de calculator și 

videoproiector. 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA 
             ROMÂNĂ 



 

Punem preț pe 

COMUNICARE, 
CREATIVITATE ȘI 

DESCOPERIRE.  

Încurajăm elevii să 

vadă lectura nu ca pe o 
obligație școlară, ci ca pe 

o opțiune de viață.  

Îi ajutăm să înțeleagă 

ideea că orice carte este o 
călătorie – cea mai ușor de 

accesat și cea mai 

personală.  

Ora de română este un 

spațiu  al libertății.  

 

 

 



 Elevii noștri participă la ore 

interactive. Vizionăm filme şi facem 

jocuri de rol. 

 Organizăm spectacole de teatru în 
cadrul serbărilor școlare, în care 

elevii își valorifică talentul și 

descoperă un mod foarte interesant 

de a comunica. 

 Avem șansa unei biblioteci bine 

dotate, care are carte școlară și nu 

numai – dicţionare, cărţi tehnice, 
beletristică, artă și albume, 

dezvoltare personală, hărţi. 

 



Catedra de limbi 

străine 

SE STUDIAZĂ LIMBA ENGLEZĂ ŞI LIMBA FRANCEZĂ 



Dragi elevi, vă așteptăm la orele de limba engleză, într-un 

mediu plăcut și motivant, în cabinetul special amenajat 

pentru voi! Vă vom oferi pregătirea necesară pentru 

concursurile și proiectele utile vouă ! 





Orele de limba franceză se desfășoară în 

cabinetul amenajat pe placul elevilor 

 



Studierea limbii franceze a dat posibilitatea elevilor de a participa la 
diverse concursuri, dar mai ales la proiecte internaționale 



 

 

 

 
PREOCUPĂRILE ȘI ACTIVITĂȚILE ARIEI 

CURRICULARE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 

          Orele de matematică sunt interactive, 
elevii sunt creativi și învăță cu plăcere noi 

cunoștințe, participând la concursuri școlare. 

Matematica pentru examenul de bacalaureat  
este mai ușoară decât la matematică-

informatică. Programa este M2. 

 

 

 

 



Acordăm atenție intereselor elevilor, 

prin activități cu caracter didactic: 

pregătire suplimentară pentru 

concursuri școlare, pentru examenul 

de bacalaureat, programe pentru 

ajutorarea elevilor cu ritm lent de 

învățare. 



Orele de fizică se desfășoară în laborator …  

cu multe experimente! 



Expoziţia de cristale 



Atunci când intrăm în 

LABORATORUL DE BIOLOGIE şi 

protecţie a mediului avem 

senzația că suntem într-un 

palat uriaș, căutând, cameră 

cu cameră, tainele vieții: 

mesele mari, din sticlă, care 

ocupă întreaga sală, de-a 

lungul încăperii e plin cu tot 

felul de aparatură și cutii cu 

pahare Berzelius, pe fiecare 

masă câte un microscop 

mare, pereți  înțesați de 

planşe. 



Pe undeva, prin spatele clasei, o tablă SMART, iar 

lângă ea, John- scheletul nostru şi perechea lui, 

Johanna- mulajul corpului omenesc.  

Sertare pline ochi cu manuale gigantice, halate de 
laborator, mănuși și ochelari. 

 



Orele de GEOGRAFIE sunt o călătorie 
în jurul lumii pentru a ne cunoaște 

planeta, dar și pentru a o proteja, 

conservarea și ocrotirea mediului 

înconjurător fiind o componentă de 

bază a dezvoltării  durabile. 



Este o clasă frumos amenajată, cu 

atmosferă caldă, vivantă, în care 

elevii vin cu mare plăcere pentru a 

ține orele de istorie, disciplină care 

se numără printre preferatele 

tuturor. 
 

Ambientul ilustrativ - portrete, afișe, 

hărți, descrieri, citate -  și mijloacele 

audio-vizuale facilitează înțelegerea 

și însușirea cunoștințelor, 

îmbunătăţesc dorinţa de explorare şi 

fac ora de istorie mai captivantă. 

 

CABINETUL DE ISTORIE 

Historia magistra vitae (est).  Cicero 



1 decembrie - Unirea tuturor 

românilor 

9 octombrie –  

Comemorarea Holocaustului 

Cabinetul de istorie este o fereastră 

spre trecutul nostru, un loc de 

călătorie și întâlnire cu strămoșii 

noștri, cu luptele, victoriile sau 

înfrângerile și viața pe care aceștia 

au dus-o, o atractivă frescă a istoriei 

universale și naționale. 

Tot aici se organizează diferite 

activități prin care se 

comemorează evenimentele 

importante ale istoriei naționale, 

în cadrul Cercului de istorie 

CĂLĂTORI ÎN TIMP și se 

desfășoară concursuri pe teme 

istorice. 



Cea mai iubită oră este cea de 

educaţie fizică 

Şcoala dispune de sală de sport multifuncţională, dotată la 

standarde europene şi de un teren de fotbal cu nocturnă. 

Avem echipe reprezentative care participă anual la 

concursuri sportive. 



Vizitaţi-ne şi pe http://ctcarol.ro  
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