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Profil real
Matematică – informatică
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Științele naturii chimie-biologie

Profil real
2 clase
2 clase
1 clasă
1 clasă

Profil uman
Filologie
Ştiinţe socio-umane
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 Este cea mai prestigioasă instituție de
învățământ preuniversitar din județ
 Îţi oferă şansa de a fi coleg de clasă și de
generație cu cei mai bine pregătiți elevi din
județ
 Are un corp profesoral de excepție dornic să te
îndrume în drumul spre performanţă
 Dispune de o clădire renovată, de laboratoare
moderne, de săli de clasă dotate cu calculator,
videoproiector şi imprimantă, de sală de sport și
teren reabilitat cu suprafață sintetică nouă
 Îţi asigură securitatea în timpul programului
prin sistemul de supraveghere video instalat în
şcoală
 Îţi oferă posibilitatea de a frecventa în cadrul
Colegiului cursuri cu recunoaștere națională și
internațională:
Cursuri CISCO: IT Essentials, CCNA
Exploration, CCNA R&S (Colegiul Lahovari
este Academie Cisco locală)
Cursul NDGLE (introducere în Linux) pe
platforma Cisco.
Cursul Introduction to the Internet of
Everything pe platforma Cisco
Cursuri Libre Office pe platforma Cisco
Cursurile C# Basic şi C# Advanced
Cursuri ECDL (Colegiul Lahovari este centru
acreditat de testare ECDL)
Cursuri Oracle
 Îţi dă posibilitatea de a participa la diverse
activități
extracurriculare
(concursuri,
parteneriate, prezentări, teatru în limba
engleză, atelier teatru limba franceză)
 Îţi oferă oportunitatea de a participa la activităţi
de voluntariat. Este un punct de plecare solid
pentru viitorii voluntari și are legături strânse cu
Consiliul Național al Elevilor, având elevi
implicați în structurile de decizie și profesori
care cooperează cu aceștia
 Organizează:
Concursul interjudețean de matematică
“Nicolae Păun”
Concursul de creație literară “Virgil
Ierunca”
Parteneriatul
interjudețean
“TIC
în
învățământul preuniversitar”
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