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Câteva motive pentru care ți-ai putea dori
să devii elev al Colegiului Național
„Alexandru Lahovari”
 Dorința de a studia la cea mai
prestigioasă instituție de învățământ
preuniversitar din județ
 Dorința de a fi coleg de clasă și de
generație cu cei mai bine pregătiți elevi
din județ
 Existența în Colegiu a uni corp profesoral
de excepție
 Existența unei dotări care permite
desfășurarea în cele mai bune condiții a
procesului
instructiv-educativ
(3
laboratoare de informatică conectate la
Internet, 2 laboratoare de fizică, 2
laboratoare
de
chimie,
cabinet
multimedia, bibliotecă cu cărți în limba
română, bibliotecă cu cărți în limba
engleză, bibliotecă cu cărți în limba
franceză, sală de festivități)
 Posibilitatea de a frecventa în cadrul
Colegiului cursuri cu recunoaștere
națională și internațională:
- Cursuri CISCO: IT Essentials I
modulele Fundamentals si Advanced,
CCNA – Network Fundamentals
- Cursuri ECDL (Colegiul este centru
acreditat de testare ECDL)
- Cursuri Oracle
 Posibilitatea de a participa la diverse
activități extracurriculare (concursuri,
parteneriate, prezentări, teatru în limba
engleză, cor religios, etc …)

ADMITERE 2011
Profil real
Matematică - informatică
2 clase
Științele naturii intensiv engleză
1 clasă sau 2 clase – în funcție de
solicitările elevilor admiși; testarea la
limba engleză va avea loc în luna
septembrie
Științele naturii fizică-chimie
1 clasă
Științele naturii chimie-biologie
1 clasă
Total profil real: 6 clase

Profil uman
Filologie
1 clasă
Ştiinţe socio-umane
1 clasă
Total profil uman: 2 clase

"Învățarea este procesul prin care
transformăm

experiența

în

cunoaștere,

cunoașterea

în

înțelegere, înțelegerea în înțelepciune
și înțelepciunea în acțiune." Dave
Meier

