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COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUSI” ORADEA

 
Str. Menumorut nr. 33, tel./fax. 0259/431291 
e-mail: lic_cobra@yahoo.com

 
web: cobra.rdsor.ro 

Motto:   

“Creeaza ca un zeu,

 
Porunceste ca un rege, 
Munceste ca un rob!”  

Constantin Brâncusi

  

VIZIUNEA SI MISIUNEA SCOLII

  

Viziunea scolii 

Motto: „Educatia înseamna putere, stiinta reprezinta libertate!”

 

Educarea tinerilor în spiritul cetateniei democratice, pregatirea lor pentru a fi cetateni ai unei 

Europe unite.  

Misiunea scolii 

Devize: 

 

„Fii competitiv!” 

 

„Noi construim viitorul!” 

 

„Sa fim cei mai buni constructori!”

 

Scoala noastra se va transforma într-un real centru de iradiere a stiintei si culturii la nivel 

local, national si european, devenind centru de resurse educationale si de servicii oferite 

comunitatii, prin furnizarea de programe educationale moderne, dezvoltarea interactiunii cu 

mediul social, cultural si economic.

 

Scoala noastra va fi locul unde fiecare elev îsi atinge maximum de capacitati intelectuale, 

morale, civice si de lucru în echipa pentru a se integra în mediul social concurential.

 

În scoala noastra elevul va beneficia de un învatamânt:

  

retehnologizat (laboratoare dotate corespunzator, accesul la comunicatii electronice, 

functionarea retelei informationale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate); 

 

recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate si flexibilitate resimtite de economie prin 

piata muncii, administratia locala, viata sociala si cultura societatii noastre românesti 

si europene; 

 

deschis, promovând egalitatea sanselor, ce sa dezvolte dimensiunea europeana în 

educatie la toate nivelurile si sa faciliteze accesul larg, transnational, la resursele 

educationale din Europa; 
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cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea stiintifica si inovarea în practica 

pedagogica si în elaborarea materialelor educationale, prin utilizarea noilor tehnologii 

informationale si de comunicare; 

 
bazat pe un management profesional în toate domeniile functionale esentiale si prin 

toate functiile manageriale recunoscute.

 
În scoala noastra:

  

elevii vor beneficia de o pregatire profesionala echivalenta cu pregatirea standard din 

alte tari europene;

  

va avea loc instruirea si educarea elevilor în vederea adaptarii si integrarii lor sociale 

la viitoarele schimbari economice, sociale si culturale; 

 

elevul cu aptitudini deosebite se afirma.

 

Toti elevii devin competitivi deoarece scoala noastra va asigura:

  

formarea competentelor necesare integrarii sociale si învatarii permanente în vederea 

adaptarii la schimbarile rapide din toate domeniile; 

 

formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face fata amenintarilor la adresa 

omului si societatii (violenta, imoralitatea, drogurile, etc.);

  

sanse egale la instruire.

 

Scoala noastra se va transforma într-un real centru de iradiere a stiintei si culturii la nivel 

local, national si european, devenind centru de resurse educationale si de servicii oferite 

comunitatii.

 

Demersul nostru educational, alaturi de familie si comunitate, are ca ideal dezvoltarea libera, 

integrala si armonioasa a individualitatii umane, formarea personalitatii autonome si creative 

a tinerilor ce vor deveni adepti pentru integrarea socio-culturala si profesionala deplina într-o 

lume dinamica, supusa unor transformari continue.

 

Scoala noastra va forma un absolvent autonom, responsabil, în masura sa decida asupra 

propriilor trasee de dezvoltare profesionala.

 

În parteneriat cu ceilalti factori interesati de educatie, scoala va functiona într-un proces al 

„transparentei” si al „transferabilitatii” competentelor profesionale.  
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