Oferta noastră educaţională:
Clasa a IX-a învăţământ profesional

Clădirea şcolii

Oferta noastră educaţională:
Clasa a IX-a liceu
Filieră: Tehnologică
Profil: Servicii
Domeniul pregătirii de bază:
Turism şi alimentaţie
Specializare/calificare:
Tehnician în turism – cod 123
1 clasă cu 28 elevi.

Domeniul pregătirii de bază:
Turism şi alimentaţie
Specializare/calificare:
Bucătar -cod 601
clasa a IX-a cu 28 locuri
Domeniul pregătirii de bază: Estetica și îngrijirea
corpului omenesc
Specializare/calificare:
Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist- cod 630
1 clasă a IX-a cu 28 elevi

Optând pentru liceul nostru veţi avea
următoarele oportunităţi:
♦ Să beneficiaţi de îndrumarea unui colectiv
profesoral cu experienţă şi vocaţie

♦ Să studiaţi în laboratoare, cabinete de
specialitate şi ateliere de practică moderne şi
dotate cu aparatură multimedia
♦ Să vă dezvoltaţi abilităţile în domeniul
informaticii în cele două laboratoare dotate cu
reţele de calculatoare şi acces la internet

♦ Să vă implicaţi în activităţi extracurriculare şi
extraşcolare: Balul Bobocilor, Haloween, Ziua
Şcolii, Maturandum, excursii, etc.
♦ Să participaţi în proiecte educative şi activităţi
de voluntariat derulate în colaborare cu
partenerii noştri.

Cunoştinţele teoretice, deprinderile practice,
competenţele dobândite în anii de liceu vă vor
oferi premisa ca aspiraţiile voastre prezente şi
viitoare să se transforme în realitate.
Elevii din învăţământul profesional
beneficiază de burse de şcoala profesională
în cuantum de 200 ron/lună;
Elevii din învăţământul liceal beneficiază
de bursa „bani de liceu” în cuantum
de 180 ron/lună.

VIZIUNEA ȘCOLII

În anul 2020, Liceul Tehnologic
„Constantin Brâncuşi” din Sfântu Gheorghe va
desfăşura un învăţământ profesional şi tehnic
consolidat, eficient, orientat către piaţă,
adaptat nevoilor în schimbare ale
comunităţii locale, aspiraţiilor individuale şi
dezvoltării regionale şi judeţene.

Elevii beneficiază de burse sociale,
de studiu, de orfani

Internatul şcolii

Condiţii de cazare şi masă corespunzătoare
standardelor, la cele mai mici preţuri.

Liceul Tehnologic
„Constantin Brâncuşi”
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
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