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Deviza școlii noastre este:
Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm!
(„Non scholae, sed vitae discimus”  Seneca)

Director,
Prof. dr. RAMONA STĂNESCU
Director adjunct,
Prof. înv. primar VIOLETA CHIRILĂ

Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani oferă educație și pregătire la standarde
înalte, care să conducă la dezvoltarea personalității elevilor sub toate aspectele: cunoaștere, eficiență în acțiune
și valori socio-morale înalte. Promotor al valorilor umane, creează condiții pentru formarea unui elev cult,
inteligent, creativ, competitiv în societatea românească și cea europeană contemporană, capabil să se adapteze
la o lume dinamică, multiculturală, globală, pregătit pentru un ritm accelerat al schimbării.
Valorile Colegiului Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, ca instituție preocupată de
satisfacerea la un nivel înalt a cerințelor și nevoilor grupurilor sale țintă, sunt:
• Receptivitatea la nevoile educaționale ale comunității
• Eficiența și eficacitatea
• Orientarea spre elev
• Creativitatea și inovația
• Comunicarea deschisă
• Dezvoltarea profesională continuă
• Profesionalismul
• Lucrul în echipă
• Implicarea personală
• Integritatea
Principiile după care se desfășoară activitatea în Colegiului Național de Informatică „Carmen Sylva”
Petroșani:
•
Orientarea demersurilor educaționale spre o educație complexă
•
Flexibilitate organizațională și informațională în contextul descentralizării sistemului educațional
•
Acceptarea și valorizarea diversității culturale și susținerea accesului egal la educație
•
Cooperare și solidaritate socială prin parteneriat între școală – familie - comunitate

DE CE NOI?
Prin ce se distinge în peisajul liceelor din Valea Jiului un liceu de informatică în era digitală ?
Ne respectăm tradiția: suntem unul dintre cele șase licee de informatică înființate în România în 1977
(București, Iași, Cluj, Brașov și Timișoara) și suntem conectați la lumea IT-ului, fără a neglija cultura generală
solidă. Oferim atestate la informatică și limba engleză, certificate CERTIPORT, cursuri ORACLE (SOL,
PL-SQL), cursuri CISCO.
Standardele sunt înalte, dar realizabile, iar eforturile sunt concretizate în premii la olimpiadele și
concursurile școlare naționale și internaționale, precum și prin absolvenți care își continuă cu succes studiile în
țară și în străinătate.
Ne stabilim cu grijă prioritățile și pentru că suntem creativi, iar distracția este printre ele.
Codul de conduită provine din interior, este conceput de școală în colaborare cu familia și este ajustat din
exterior de cerințele comunității.
Aveți încredere în noi, alegeți inteligent!

IERI...
Istoria liceului nostru începe în anul 1894, când ia ființă, din inițiativa unor intelectuali din Petroșani, un
gimnaziu care a funcționat în actualul sediu al Școlii Sportive. Câțiva ani mai târziu, în 1908, gimnaziul devine
liceu de stat.
La 25 septembrie 1919 se deschide primul liceu în limba română din această zonă, ai cărui absolvenți au
devenit oameni de prestigiu ai țării.
De-a lungul existenței sale, școala a trecut printr-o serie de schimbări ale titulaturii: liceu teoretic mixt,
școală medie mixtă, liceu de cultură generală, liceu de matematică-fizică.
În cele din urmă, în 1977, liceului i s-a aprobat profilul INFORMATICĂ, fapt care însemna înființarea celui
de-al șaselea liceu cu acest profil din țară. De atunci, instituția poartă numele de Liceul de Informatică.

AZI...
Din acel an, 1977, Liceul de Informatică și-a continuat parcursul educativ până în prezent. Însă istoria noastră
nu se încheie aici, școala s-a dezvoltat, și-a îmbunătățit baza materială și didactică.
Începând cu 1 septembrie 2011, prin hotărâre a MECI, Liceului de Informatică Petroșani i se schimbă
titulatura în Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani.
Oferta educaţională a unităţii noastre şcolare păstrează specificul teoretic, urmărind, în afară de o
pregătire aprofundată în domeniul matematicii şi informaticii, şi diversificarea ariilor de interes legate de
studierea ştiinţelor naturii. S-au avut în vedere solicitările sporite pentru piaţa muncii, unde admiterea la
facultatea de medicină presupune o concurenţă din ce în ce mai mare. Gradul de atractivitate al ofertei noastre
educaţionale este sporit de prestaţia calitativă remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de
responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din
comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului
instructiv-educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes
garantat în evoluţia socio - profesională a fiecărui absolvent.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022
3 CLASE a IX-a profil REAL, filiera TEORETICĂ
- 1 clasă matematică-informatică, intensiv informatică
- 1 clasă matematică-informatică
- 1 clasă științe ale naturii, intensiv engleză

DOTARE
Resurse umane:
- 2 cadre didactice cu titlul doctor
- 36 cadre didactice titulare cu gradul didactic I
- 21 cadre didactice cu gradație de merit
- 1 profesor expert ARACIP
- 3 profesori mentori
- 7 profesori experți management educațional
- 8 profesori metodiști
- 4 formatori naționali
- 2 formatori locali

Resurse materiale:
- 4 laboratoare de informatică
- 15 săli de clasă dotate cu laptop și videoproiector interactiv
- 1 cabinet chimie
- 1 cabinet fizică
- 1 cabinet biologie
- 1 teren de sport cu gazon sintetic
- 1 sală de sport
- 1 cabinet consiliere
- 1 bibliotecă cu peste 20.000 volume + anexă
- 1 cabinet multimedia + proiecte Erasmus+
- 1 sală cerc robotică
- 1 sală de festivități

BENEFICII
- Atestat la informatică
- Atestat la limba engleză
- Academie Credis (centru autorizat CISCO Networking)
- Centru acreditat CERTIPRO (susținere examene IC3, MICROSOFT )

PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Internațional Erasmus +KA2 - Every student is special
Internaţional Erasmus +KA2 - Our Cultural Differences are Wealth of Humanity
Internaţional Erasmus +KA2 - Setting Our Minds Free From Stereotypical Ideas
Internaţional Erasmus - e-Twinning – Every student is special
Internaţional - Educație pentru orientare profesională. Succesul profesional
Internaţional - Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție
Internațional - Ziua Europei
Internaţional - Săptămâna globală a antreprenoriatului

PROCENT DE PROMOVABILITATE BACALAUREAT
Promoția 2016 - 2017: 79,50%
Promoția 2017 - 2018: 81,20%
Promoția 2018 - 2019: 90,47%
Promoția 2019 – 2020: 94,59%

CERCURI, CLUBURI, ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerc de robotică ”RoboKey”
Trupă de teatru
Cercuri antreprenoriale: Finanțele mele, Compania anului, Afaceri în turism
Sărbătorim Iubirea – Sf. Valentin & Dragobete
Revista Colegiului-InfoPet
Campionate sportive
Moș Crăciun CȘE-ist
Târguri Hand-made
Voluntariat
Tabere/Ateliere/Training-uri
Consiliul școlar al elevilor
Club de dezbateri
Halloween
Proiecte Antidrog; Împotriva Traficului de carne vie; Ecologice
Club de lectură

ALEGE ÎNȚELEPT! ALEGE VIITORUL!
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ”CARMEN SYLVA” PETROȘANI

