VIITORUL TĂU

COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA
STR.GH.POP DE BĂSEŞTI NR.2 ,
TELEFON / FAX 0258834102
E-mail:office@aicta.ro, www.aicta.ro

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011 - 2012

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ - CALIFICARILE
-

tehnician chimist de laborator
tehnician în industria sticlei şi ceramicii
tehnician designer vestimentar
coafor stilist

5 CLASE
1 CLASA
1 CLASA
1 CLASA
2 CLASE

Liceu seral clasa a IX-a

FILIERĂ TEHNOLOGICĂ - CALIFICARILE
-

tehnician în industria textilă

1 CLASĂ
1 CLASA

PUNCTE TARI:
- din 2009 activitatea pentru învăţământul liceal şi profesional se
desfăşoară în program de dimineaţă(8,00-14,00)
- Obţinerea titlului de „Şcoală Europeană 2010”, ca urmare a derulării la
nivelul unităţii a mai multor proiecte finanţate din fonduri europene
- absolvenţii de liceu admişi în forme superioare în procent de 100%
- absolvenţii de şcoala profesională încadraţi în producţie în procent de 100%
- pregătirea teoretică şi practică este asigurată de un colectiv de cadre
didactice foarte bine pregătite
- procent de promovabilitate a examenului de bacalaureat – curs zi 87%
- procent de promovare a examenului de certificare profesională nivel, I, II şi
III de 100%
- datorită rezultatelor foarte bune obţinute la olimpiadele şi concursurile
şcolare în fiecare an şcolar unitatea a primit diplomă de excelenţă
- după finalizarea liceului absolvenţii pot primi prin susţinerea examenului de
certificare nivel II - certificat european
- dispunem de 2 corpuri de clădire pentru activitatea de instruire teoretică şi
laborator tehnologic
- dispunem de un centru de documentare şi informare modern
- baza de instruire practică în domeniul ceramicii, esteticii şi textile pielărie
(minifabrică de porţelan unică în învăţământul românesc, atelier de coafurăfrizerie, manichiură-pedichiură şi ateliere de confecţii textile şi pielărie)
- sală de sport – omologată şi dotată cu echipament sportiv(volei, handbal,
baschet, tenis, gimnastică)
- 5 laboratoare de informatică
- Posibilitatea de completare a educaţiei şcolare prin activităţi extraşcolare
(activităţi de proiecte, activităţi cultural-educative şi sportive)

OPORTUNITĂŢI PENTRU MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE:
- reabilitarea spaţiului cantinei şi extinderea acesteia, mutarea atelierelor de
textile-pielărie
- amenajarea incintei şcolii şi a unei baze sportive
OPORTUNITĂŢI PENTRU CARIERĂ:
- absolvenţii de liceu se pot înscrie în învăţământul superior la orice
universitate din ţară sau străinătate
- absolvenţii învăţământului profesional se pot angaja în fabricile de profil pe
toate domeniile, fabrici care asigură salarii atractive şi posibilitatea accederii
în cariera profesională

