
Proiecte si programe 

Pe tot parcursul 
anului școlar, în 

unitate se derulează 

diverse proiecte 

iniţiate de comisia 

de specialitate dar 

şi la sugestia şi cu 

implicarea elevilor. 

În alegerea lor se 

ţine cont în primul 

rând de nevoile 

elevilor, care sunt 

beneficiarii direcţi.  



Îi pregătim pe elevii noștri pentru EXAMENUL DE 
BACALAUREAT constant și cu seriozitate încă din clasa 
a IX-a. Liceul nostru beneficiază de programul ROSE, 
care oferă elevilor două ore de pregătire pe 
săptămână, în afara programului-cadru. Avantajele 
acestui program sunt: 

 Lucru diferențiat, în funcție de nevoile fiecărui elev; 

 Evaluare individualizată; 

 Posibilitatea recuperării carențelor în pregătirea 
elevilor, dar și pregătirea pentru performanță 
(concursuri, olimpiade, pregătirea pentru 
facultate). 

 

 

 

R.O.S.E. 



PROIECTUL  R.O.S.E  - CAROL 



 

Printre activitățile 
noastre 
extracurriculare: 

Club de lectură 

Vizite ghidate la 
Muzeul Literaturii 
Române 

Întâlniri cu scriitori 

Concursuri de 
literatură  

Concursuri de 
fotografie pe teme 
artistice 

Prezentări de carte 

Participarea la 
concursuri și activități 
CAEN și CAER 

 



 

Ne antrenăm pentru 

activitatea de 

jurnalist scriind, 

organizând 

materiale, alegând 

idei pentru „Jurnal de 
liceu”, revista noastră 

recompensată cu 

premiul III la 

„Concursul municipal 

de publicații 

școlare”. 

 



Clubul European este un spaţiu de formare, comunicare, 

informare, deschidere culturală, întâlnire si  integrare a 

valorilor europene.  

- Conştientizarea statutului de cetăţean european 

- Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre cultura europeană 

- Conştientizarea importanţei de a fi informat 

- Dezvoltarea competenţelor informatice 

- Motivarea elevilor să participe ca voluntari la 

activităţi 

- Dezvoltarea competenţelor de comunicare în cadrul 

unui grup, a  spiritului de echipă 

- Creşterea încrederii în sine 





Proiecte internaționale  





Proiecte internaționale  



Proiect Național al Asociației 

ENVIRON, Campania 

Baterel şi Lumea NON-E, sub 

patronajul Guvernului 

României şi Ministerul  

Mediului , Partener 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

Rezultate : acțiuni de 

voluntariat, concursuri de 

colectare selectivă a 

echipamentelor electrice și a 

bateriilor uzate 

 

 

PROGRAMELE JUNIOR 
ACHIEVEMENT 

OBIECTIVE: DEZVOLTAREA 
COMPETENȚELOR 

NECESARE UNEI MAI BUNE 

INSERȚII PE PIAȚA FORȚEI 

DE MUNCĂ A TINERILOR, 

PRIN INTERMEDIUL 
ACTIVITĂȚILOR PRACTICE. 

DOBÂNDIREA CAPACITĂȚII 

DE A LUA DECIZII ÎNŢELEPTE 

PENTRU VIITORUL LOR 
FINANCIAR 

 


















