CUNOAŞTE MAI BINE ŞCOALA NOASTRĂ
Arhitectonic, este probabil cea mai frumoasă
clădire din municipiul Beiuş, care a început să
funcţioneze ca şi şcoală din anul 1923. Istoria
şcolii a fost legată, în cea mai mare parte a
existenţei sale, de profilul pedagogic, fiind unul
dintre spaţiile educaţionale care a pregătit o
mare parte dintre cadrele didactice ale Ţării
Beiuşului.

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC

“NICOLAE BOLCAŞ”

Găzduim de asemenea activitatea desfăşurată
de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.

 Concursul Naţional de Proiecte de Voluntariat
Pentru Noi Oamenii, inclus în CAEN
 Proiectul Iau decizii corecte, castigator al
Concursului Naţional de Proiecte Antidrog
ÎMPREUNĂ, coordonat de MECTS
 Proiectul GASTRO, câştigător al finanţării
oferite de Ministerul Sănătăţii în cadrul
proiectului VIAŢA

Momentan, în cadrul şcolii funcţionează un
număr de 38 clase de elevi (14 clase de nivel
primar şi câte 12 la nivel gimnazial şi liceal) şi
5 grupe de preşcolari (2 grupe cu program
normal şi 3 grupe cu program prelungit).
Liceul Vocaţional Pedagogic Nicolae Bolcaş
pune la dispoziţia elevilor 2 cabinete de
informatică, 2 cabinete de Limbi Moderne,
cabinete de Fizică, Chimie, Biologie,
Matematică, Limba Română, Istorie,
Geografie, o sală de sport, o sală multimedia,
un Centru de Etnografie şi Folclor. De
asemenea, în cadrul şcolii funcţionează cantina
şi internat.

PROIECTE EXTRACURRICULARE

 Proiectul national pe teme de ecologie O
lacrimă pentru Terra, inclus în CAEN
 Concursul Regional Să-l
Mozart, inclus în CAER

cunoaştem

pe

 Proiectul Internaţional de dezvoltare de
programe de educaţie comunitară EuroChantiers
 Programele europene Junior Achievement

Ne găsiţi în Beiuş, Strada Parcul Mihai Eminescu, Nr. 4,

 0259322529 sau 0359800590,
 liceulpedagogic@yahoo.com

 Programul RO-0047 Formare familială în
abilităţi educative pentru prevenirea
consumului de alcool, tutun şi droguri - Eu şi
copilul meu (unitate şcolară beneficiară).

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2013-2014
NIVEL PREŞCOLAR
 Grădiniţa cu Program Normal (2 grupe)
 Grădiniţa cu Progam Prelungit (3 grupe)
NIVEL PRIMAR:
 câte 3 clase pe fiecare nivel
NIVEL GIMNAZIAL:
 câte 3 clase pe fiecare nivel
NIVEL LICEAL
1. Filiera vocaţională
 Profil Pedagogic, Specializarea ÎnvăţătoriEducatoare
Probe de aptitudini
23.05.2013
– eliberarea fişelor de înscriere
27.05-29.05.2013 – înscrierea pt. probele de
aptitudini
30.05-01.06.2013 – desfăşurarea probelor de
aptitudini
03.06.2013
– afişarea rezultatelor la
probele de aptitudini
2. Filiera Teoretică
 Profil Real, Specializarea Matematică
Informatică: câte o clasă pe nivel
 Profil Uman, Specializarea Filologie: câte o
clasă pe nivel

ACTIVITATEA NOASTRĂ ÎN IMAGINI

NE MÂNDRIM CU……….
 Câştigarea concursului Şcoala lui Andrei,
organizat de S.C. OMV Petrom S. A. prin
proiectul Bogăţii tradiţionale în Ţara
Beiuşului (finanţare în valoare de 5500 €)
 Câştigarea concursului Ţara lui Andrei,
secţiunea Oraşul Tau, organizat de S.C. OMV
Petrom S. A. prin proiectul
Adolescent European Activ
(finanţare în valoare de 5000 €)
 Câştigarea concursului Profi te premiază,
organizat în magazinele Profi din toată ţara
(dotarea şcolii cu o linie de 16 netbook-uri, un
server şi conexiune broadband pentru
Internet).
 Premii la concursuri şi olimpiade şcolare:

Micul Matematician, Euro Junior, Cangurul
Matematic, Lumina Math, Canguraşul în
lumea poveştilor, Proeducaţia, Medi@Junior,
Sanitarii pricepuţi.

