Filiera VOCAȚIONALĂ
PROFILUL PEDAGOGIC
Specializarea
ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE
Secția română: 24 locuri - 1 clasă

PROBE DE APTITUDINI
Probe de aptitudini pentru
învățător–educatoare /
educator-puericultor

INTERVIU, APTITUDINI ARTISTICE,
APTITUDINI FIZICE
Probe de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă
LIMBA SPANIOLĂ
LIMBA ENGLEZĂ

Specializarea
EDUCATOR-PUERICULOR
Secția română: 24 locuri - 1 clasă
Filiera TEORETICĂ
PROFIL REAL

Specializarea
ȘTIINȚE ALE NATURII
26 locuri - 1 clasă

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
2022-2023
“Educație de valoare,
educație pentru valori”

PROFILUL UMAN
Specializarea

FILOLOGIE BILINGV - 1 clasă
- bilingv spaniolă: 13 locuri (o grupă)
- bilingv engleză: 13 locuri (o grupă)
GIMNAZIU
3 CLASE a V-a - 78 de locuri
PRIMAR
3 CLASE PREGĂTITOARE - 75 de locuri

ORADEA, str. JEAN CALVIN, NR.3,
TEL/FAX: 0359 – 410550
Web: www.cnivor.ro
E-mail:pedagogic_vulcan@yahoo.com;

Profil pedagogic
Specializări
Învățător-educatoare /
Educator–Puericultor




se studiază discipline specifice:
pedagogie, psihologia vârstelor,
psihopedagogia specială,
educație muzicală (instrument)
se adresează tinerilor care doresc o
profesie în domeniile:
educație, jurnalism, asistență
psihopedagogică, asistență socială
turism

COLEGIUL NAȚIONAL “IOSIF
VULCAN” ORADEA
- BAZĂ DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
- LICEU BILINGV ROMÂNO-SPANIOL
CU PROGRAM DE BACALAUREAT
SPANIOL
- ȘCOALĂ EUROPEANĂ
- ȘCOALĂ ETWINNING

Profil uman:
Specializări
Filologie - bilingv spaniolă
Filologie - bilingv engleză










Profil real
Specializarea
Științe ale naturii


se adresează tinerilor care doresc o
profesie în domeniile: medicină,
farmacie, chimie, biologie sau
ecologie

se studiază și se promovează
cultura spaniolă
Disciplinele de specialitate: Limba
și literatura spaniolă: Istoria și
Geografia Spaniei sunt predate de
un lector spaniol
elevii români pot obține o Diplomă
de Bacalaureat spaniol, cu care se
vor putea înscrie în orice
universitate din Spania
se studiază și se promovează
cultura engleză
disciplinele de specialitate: Limba
și literatura engleză, Istoria și
Geografia Angliei se studiază în
Limba Engleză
se adresează tinerilor care doresc
să urmeze studii superioare în
domeniile: filologie, drept, științe
socio-umane, jurnalism sau doresc
să profeseze în orice sector de
activitate în care se solicită
cunoașterea limbilor străine
COLEGIUL NAȚIONAL “IOSIF
VULCAN” ORADEA
CENTRU DELE
CENTRU CAMBRIDGE
CENTRU OXFORD

