MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
Modernizată la standarde europene
prin programul PHARE TVET RO
2004-2006

- 22 cabinete și săli de clasă
- 6 laboratoare (fizică, biologie, chimie,
electrotehnică, electronică, mecanică)
- 6 laboratoare de informatică, conectate
la internet – 2 cu platforma AEL
- ateliere de tâmplarie şi mecanică
- bibliotecă;
- cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică;
- cabinet de consiliere profesională;
- sală de sport modernă
EXPERIEŢE DE LUCRU EUROPEE
PETRU O BUĂ ITEGRARE PE PIAŢA
MUCII
Stagiile de pregătire practică unde elevii noştri sunt
pregătiţi în vederea obţinerii de competenţe
profesionale nivel 1, nivel 2 şi nivel 3 se desfaşoară

Din anul 2003 până în prezent, Colegiul Tehnic
“Iuliu Maniu” a derulat: 6 proiecte Comenius, 2
proiecte Leonardo, 3 alte tipuri de proiecte
europene. În cadrul acestora au participat la
mobilităţi transnaţionale 111 elevi şi 44 profesori
(prin proiecte Comenius), 25 elevi au efectuat un
stagii de pregătire practică în alte ţări europene
(prin proiectul Leonardo), iar numeroşi elevi au
fost antrenaţi în alte activităţi cu caracter
european desfăşurate în cadrul şcolii.

COLEGIUL TEHNIC
“IULIU MANIU”
SIMLEU SILVANIEI

În acest an şcoala noastră a fost selectată
pentru programul POSDRU 63196
"Parteneriate active şcoală-intreprindere
pentru îmbunătăţirea formării profesionale
initiale-PAŞII FPI".

OFERTA EDUCAłIONALĂ

20132013-2014

la:

S.C. SIMEX S.A.
S.C. SIMEX PLUS
S.C. MICROSIMEX
S.C. MA-BLOK,
S.C. ILE SERV,
S.C. PRESIM
S.C. ITALTRONIC
S.C. MITICONSERV,
S.C. NINJAPADY’S,
S.C. SERVMOTORS,
S.C. MADACOM, SPITALUL ORĂȘENESC
ȘIMLEU,
PRIMĂRIA ȘIMLEU, TRANSILVANIA OVICARN
COOPAGR, S.C. INTER-TRANS, S.C. PETUNIA
TRANS., SC. COSTUI SRL, SC. MAGURA
AUTOTRANSPORT SA.

PROIECTE COMENIUS PROPUSE
2013 – 2015
ONE METER MORE– Promovarea mersului pe
bicicletă
Şcoli partenere din Germania, Italia, Turcia,
Polonia şi Bulgaria; Mobilităţi prevăzute – 12
profesori şi 12 elevi
SAME - Support Activities in a Multicultural
Education - Activităţi suport într-o educaţie
multiculturală;şcoală parteneră din
Italia;
Mobilităţi prevăzute – 4 profesori şi 20 elevi

Str. M. Kogălniceanu r. 11
Telefon / Fax : (0260) 678860
www.colim.ro e-mail: maniu@colim.ro

PLANUL DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL
POSTLICEAL SI PROFESIONAL
- predare în limba română -

Învăţământ postliceal (după absolvirea
clasei a XII a)
Specializarea A'ALIST PROGRAMATOR
1 clasă- 30 locuri

Învăţământ profesional – Scoala
profesionala dupa clasa a ix-a
– Filiera tehnologică, profil- tehnic,
domeniul ELECTRO'IST APARATE SI
ECHIPAME'TE
1 clasă- 30 locuri
Înscrieri pentru această formă de
învăţământ se pot face din clasa a X a.

Rezultate deosebite 2012 – 2013
Olimpiada la aria curriculară TEHNOLOGII

-etapa judeţeanăLocul I – Industria prelucrării produselor
din lemn –calificare la etapa naŃională.
Concurs naŃional de matematică aplicată
ADOLF HAIMOVICI – etapa judeŃeană

Locul I – Calificare la etapa naŃională
Locul II – Calificare la etapa naŃională
Olimpiada de Biologie

Locul I – Calificare la etapa naŃională

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU
ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL
- predare în limba română -

Clasa a IX-a
Filiera teoretică – profil real –
specializarea – matematică
informatică, intensiv informatică
1clasă -28 locuri
Filiera tehnologică, profil- tehnic,
domeniul- electronică, automatizări, specializarea –
tehnician în automatizări
1 clasă- 28 locuri

Spectacolul de Crăciun
Balul bobocilor
CompetiŃia elevi-profesori
Revista şcolii – “School Events”
Trupa de teatru “Hyperion”
ActivităŃi de voluntariat

Revista şcolii

Competitia elevielevi-profesori

Filiera tehnologică, profil- tehnic,
domeniul- mecanică, specializarea –
tehnician transporturi
1 clasă- 28 locuri
Filiera tehnologică, profil- tehnic,
domeniul - fabricarea produselor din
lemn, specializarea –
tehnician în prelucrarea lemnului
1 clasă- 28 locuri

Balul Bobocilor

Filiera tehnologică, profil- servicii,
domeniul–economic, specializarea –
tehnician în activităţi economice
1 clasă- 28 locuri
Filiera tehnologică, profil- servicii,
domeniul comerţ, specializarea –
tehnician în activităţi de comerţ
1 clasă-28 locuri

ActivităŃi de voluntariat
http://www.facebook.com
www.colim.ro

