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Învăţământ primar






3 clase pregătitoare
3 clase I
1 clasă a II-a
3 clase a III-a
3 clase a IV-a

CDŞ:
Clasele a III-a:

Curiozități din lumea întreagă
Ateliere de lectură și scriere
Să scriem frumos și corect! - caligrafie
Clasele a IV-a:
Micul pieton
”Micii artiști”
Bunele maniere pentru copii
Opţiunea înscrierii în Programul „Şcoală după Şcoală” în intervalul orar 12-16 (pentru clasele cu
programul şcolar obligatoriu dimineaţa), respectiv 8-12 (pentru clasele cu program şcolar obligatoriu
după-masa)
Învăţământ gimnazial





3 clase a V-a – una cu intensiv limba engleză
3 clase a VI-a – una cu intensiv limba engleză
3 clase a VII-a – una cu intensiv limba engleză
3 clase a VIII-a

Limbi străine studiate:
- prima limbă străină este limba engleză, iar clasele a V-a B, a VI-a B şi a VII-a B sunt clase cu predare
intensivă a limbii engleze
- a doua limbă străină este limba franceza (clasele a V-a A, C, a VI-a A, a VII-a A, a VIII-a C),
respectiv limba germană ( clasele a V-a B, a VI-a B, C, a VII-a B, C, a VIII-a A, B)
CDŞ:
Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a: Prietenul meu calculatorul
Clasa a V-a B: English Through Stories and Games
Clasa a VI-a B: Preparation for PET
Clasa a VII-a B: Reading, Writing and Drama
Clasele a VIII-a: Tehnici de rezolvare a problemelor de matematică
Ansamblu artistic:
- Ansamblu vocal - instrumental

Învăţământ liceal
 4 clase a IX-a - profil real
 4 clase a X-a - profil real
 4 clase a XI-a
 4 clase a XII-a
Dintre care:
2 clase a IX-a cu profil real, specializarea ştiinţe ale naturii, intensiv limba engleză (IX A, B, X A, B)
1 clasă / nivel cu profil real, specializarea ştiinţe ale naturii, intensiv limba engleză (XI B, XII B)
2 clase / nivel cu profil real, specializarea matematică-informatică
a IX-a C; a IX-a D, a X-a D, a XI-a C, D, a XII-a C, D - intensiv informatică
a X-a C, a XI-a C - intensiv limba engleză
1 clasă / nivel cu profil uman, specializarea filologie, intensiv limba engleză (XI A, XII A)
Limbi străine studiate:
- prima limbă străină este limba engleză
- a doua limbă străină este limba franceza (clasele a IX-a A, C, a X-a A, C, a XI-a A, C, a XII-a A, C),
respectiv limba germană (clasele a IX-a B, D, a X-a B, D, a XI-a B, D, a XII-a B, D)
CDŞ:
Clasele a IX-a: Domenii clasice şi moderne în biologie (IX A, B)
Aplicaţii ale calculului vectorial în geometrie şi trigonometrie (IX C, D)
Clasele a X-a: Utilizarea compușilor organici în viața cotidiană (X A, B)
Relaţii binare. Funcţii (X C; D)
Clasele a XI-a: Gramatica normativă a limbii române (XI A)
Hazarde naturale şi antropice (XI A)
Techniques du texte (XI A)
Modelare, prelucrări imagini (XI A)
Interdependența anatomo-funcțională la nivelul organismul uman (XI B)
Tipuri de reacţii în chimia organică (XI B)
Matematică aplicată în ştiinţe (XI B)
Teoreme remarcabile în analiză matematică (XI C, D)
Clasele a XII-a: Gramatica normativă a limbii române (XII A)
Techniques du texte (XII A)
Turismul în Europa şi România (XII A)
Integrarea abilităţilor de utilizare a calculatorului în practică (XII A)
Muzică de film (XII A)
Curente literare în sec. XIX-XX (XII B, C, D)
Matematică aplicată în ştiinţe (XII B)
Genetică şi ecologie umană (XII B)
Tipuri de reacţii în chimia anorganică (XII B)
Aplicaţii – Primitive şi integrale definite (XII C, D)
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