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Oferta educațională a Colegiului Tehnic Laţcu Vodă Siret
pentru anul școlar 2020-2021
Liceu - clasa a IX-a
Filologie

Filologie
ucrainenă

1 clasă
(28 elevi)

1 clasă
(28 elevi)

Științe ale Matematică
Tehnician în
Tehnician
Filologie
naturii
informatică industria textilă transporturi (Frecvenţă
redusă)
1 clasă
1 clasă
1 clasă
1 clasă
1 clasă
(28 elevi)
(28 elevi)
(28 elevi)
(28 elevi)
(28 elevi)

Elevii din învățământul liceal pot beneficia de sprijin financiar prin Programul naţional de
protecţie socială „Bani de liceu”.
Toti elevii navetişti beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport.
Şcoală de maiştri – Anul I – 1 clasă(28 elevi) – Calificarea: Maistru elecromecanic auto
Avantaje:
Învățământ profesional - clasa a IX-a

Poți dobândi o calificare profesională cerută pe
piața muncii. Specializarea mecanic auto este, de
departe, cea mai dorită calificare.

CALIFICARE PROFESIONALĂ
Mecanic auto
3 clase
(28 elevi fiecare)

Vei beneficia de o bursă de studiu lunară în
cuantum de 200 RON.

Învățământ dual - clasa a IX-a

Avantaje:

Parteneri operatori economici
HS Timber Productions S.R.L
și Egger Romania

Prin calificarea dobândită te poţi angaja imediat la
agenţii economici parteneri.

CALIFICARE PROFESIONALĂ
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
1 clasă
(28 elevi)

Educație și formare profesională cu specialiști în
domeniu
Vei beneficia de o bursă de studiu lunară în
cuantum de 400 RON.

Ai posibilitatea să obții
permis de conducere auto.

Pentru clasa de învățământ profesional dual NU este condiționată angajarea la parteneri
după terminarea studiilor.
După finalizarea studiilor profesionale şi duale dobândești un certificat de calificare
profesională cu care te poți angaja imediat dar și un certificat de absolvire a învățământului
obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învățământul liceal.

DECÂT ȘOMER CU DIPLOMĂ, MAI BINE UN MESERIAȘ APRECIAT

