Oferta educaţională
pentru anul şcolar
2018 – 2019
Gimnazial
 1 clasă a V-a

Liceu
Filiera teoretică
Profil uman : 2 clase.
 1 clasă filologie.
 1 clasă ştiinţe sociale.
Profil real : 2 clase.
 1 clasă matematică-informatică
intensiv informatică.
 1 clasă ştiinţe ale naturii.

Filiera tehnologică
 1 clasă tehnician designer
vestimentar.
 1 clasă tehnician în construcţii si
lucrări publice.

COLEGIUL TEHNIC

COLEGIUL TEHNIC
„ION BORCEA”
Strada Tineretului, nr. 3
tel/fax: 0234/261273;
0234/261925.
e-mail: ionborcea@yahoo.com
site: ctiborcea.ro
De existenţa acestei instituţii de
învǎţǎmânt se leagǎ, în mare parte,
destinul învǎţǎmântului buhuşean,
precum şi evoluţia cultural-economică
a oraşului.
Pornind de la o şcoalǎ profesionalǎ
(datatǎ 1948), în prezent funcţionǎm
cu douǎ corpuri de şcoalǎ: unul
destinat învăţământului teoretic şi altul
destinat învǎţǎmântului tehnologic. În
cele douǎ spaţii sunt şcolarizaţi un
numǎr de peste 700 de elevi ce provin
atât din Buhuşi, cât şi din localitǎţile
învecinate.
Am evoluat repede, nu ne vom opri
aici, vom fi întotdeauna peste
aşteptările celor ce ne vor trece
pragul.

„ION BORCEA”

Suntem deschişi tuturor, dar avem
şi noi standardele noastre.
 Poţi sǎ faci faţǎ unei munci
susţinute timp de 4 ani ?
 Vrei sǎ participi la activităţi
extraşcolare: Clubul de DEBATE,
Clubul de ECOLOGIE, Revista
“FLOARE ALBASTRǍ”, diverse
echipe sportive: fotbal, volei,
handbal, baschet, grupuri de
dans, de umor?
 Vrei să te informezi? Centrul de
Documentare
şi
Informare
„Marcel Proust” te aşteaptă.
 Vrei ca, peste patru ani, sǎ poţi
spune: “Sunt mândru de mine,
de ceea ce am ajuns şi de ceea
ce pot face în continuare !”?
 Vrei sǎ urmezi o şcoală în care
sǎ simţi cǎ ai drepturi, dar şi
obligaţii?
 Participarea la nivel naţional în
cadrul olimpiadelor şcolare ne
recomandă ! Şi anul acesta patru
dintre elevii noştri vor trăi
această experienţă deosebită.
Şi tu poţi !
Dacǎ rǎspunsul la majoritatea
întrebǎrilor de mai sus este
afirmativ, cautǎ-ne !
Împreunǎ vom realiza tot ce ţi-ai
propus.

BUHUŞI-BACĂU

Colegiul Tehnic
„Ion Borcea”
Buhuşi
Ofertă educaţională
2018 – 2019

Eşti fan
„Ion Borcea”?
Ai făcut o alegere
d e v is !

