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N
Număr clase în proiectul 2012-2013
r.
Filieră / Profiluri / Specializări
c
Medii de admitere
IX Nr. locuri
r
anul anterior
t.
1 MATEMATICA - INFORMATICA INTENSIV 1
28
9,84-7,17
2 MATEMATICĂ - INFORMATICĂ

1

3 ŞTIINŢE ALE NATURII

2

4 FILOLOGIE - JURNALISM

1

5 FILOLOGIE - LIMBI MODERNE
NR. TOTAL ELEVI 984/32 de clase

28
56
28
28
168

1
6

9,84-7,17
9,54-8,21
9,89-7,37
9,89-7,37

Continuarea unei tradiţii
Toate clasele de gimnaziu au programate
ore opţionale de informatică şi de TIC

1 CLASĂ A V-A / 30 DE ELEVI
Reţea cu 78 de calculatoare de ultimă
generaţie - ClickNet acces non-stop.
Implementare program AEL.

DOTARE MODERNĂ
OPORTUNITĂŢI

16 săli de clasă ( 9 cabinete organizate pe discipline)

studiu centrat pe elev
receptivitate la nou, stil managerial
deschis, direct, democratic
principii pedagogice moderne
proiecte diverse, parteneriate educaţionale
informatică - operator PC
asistent programator
centru de testare acreditat ECDL

2 cabinete multimedia – limbi moderne ; infotecă
Centru de Documentare şi Informare
6 Laboratoare (1 Fizică, 1 Chimie, 1 Biologie, 3 Info)
Cabinet psihologic. Cabinet medical
Biblioteca, spaţiu modern (peste 26 000 volume)
Post de radio propriu. Colecţii de reviste şi CD-uri

Discipline opţionale din CDŞ
Jurnalism.
Sistemul mass-media

Pachete de aplicaţii (TIC)

Ecoturism
Echilibre chimice
în natură

Hazarduri naturale
şi antropogene
Educaţie
pentru sănătate

Noutăţi : Curs opţional de Limba Germană la toti anii de studii

SĂLI SPECIALIZATE: LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ, RELIGIE, LIMBA
FRANCEZĂ, LIMBA ENGLEZĂ, ISTORIE,
SOCIO-UMANE, MATEMATICĂ

PROIECTE/ PROGRAME/ PARTENERIATE
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

„EcoŞcoala” proiect internaţional.
„Patrula Eco” proiect naţional.
Colocviul anual de jurnalism şi comunicare,
proiect interjudeţean
Proiect SNAC – Strategia Naţională de Acţiune
Comunitară
Global English , „Spring day” in Europa
Ecofotografia anului, concurs naţional
„JAROMANIA”
„ZILELE COLEGIULUI” în săptămâna 1-8 nov.
de Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Contact : Tecuci, Str. Costache Racoviţă, nr. 20,
tel:0236/820 010 fax: 0236/816 915
e-mail: lchogas@yahoo.com
web-site: www.cnchogastecuci.ro

Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" din Tecuci este şcoala cu cea mai mare
reprezentativitate pentru învăţământul din municipiul Tecuci şi zona fostului
judeţ cu acest nume. Gimnaziul Real de băieţi a fost înfiinţat în 1878 (o clasă
cu 51 elevi), funcţionând iniţial într-o sală a vechii Primării. Între 1879-1887
este găzduit în casele din Str. Gheorghe Petraşcu, nr. 5. La 3 septembrie
1889 se inaugurează clădirea proprie (actuala Şcoală Generală Nr. 10 " D. A.
Sturdza " ). Din 1921 Gimnaziul s-a transformat în Liceul Real de băieţi.
Între 1948-1967 s-a numit Şcoala Medie Mixtă Nr. 2 Tecuci. în 1967 Liceul
s-a mutat în localul actual. În octombrie 1978 a fost organizat Centenarul.
Din 1977 a devenit Liceul Industrial Nr. 2 Tecuci, până în decembrie 1989. Din 1990 se revine la forma de Liceu Teoretic,
luând numele lui Calistrat Hogaş, scriitor, elev şi apoi profesor al şcolii. În octombrie 2003, la sărbătorirea celor 125 de ani,
i se acordă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin decret prezidenţial titlul de Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş".
Absolvenţi, nume celebre afirmate în ştiinţa, arta şi cultura românească : scriitorii Ştefan Petică, Calistrat Hogaş, Ion
Dongorozi, Tudor Pamfile, Eugen Boureanul, Ion Valerian, Ion Hurjui, acad. lorgu Iordan, Militiade Filipescu, Mihai Berza,
Vintilă Dongorozi, pedagogul Constantin Narly, pictorul Gheorghe Petraşcu, sculptorul George Apostu, ziariştii N.N. Lupu,
Pamfil Şeicaru, chimistul Ilie Matei şi mulţi alţii.
perspectiva integrării depline în spaţiul
românesc şi european economic, ştiinţific şi
ocupaţional;
continuarea studiilor în învăţământul superior
de stat sau particular;
consiliul elevilor - participant activ şi
democratic în luarea deciziilor;
elevii tuturor profilurilor învaţă să opereze pe
calculator; acces Internet non - stop;
atestat în informatică(operator PC, asistent
programator), atestat competenţă lingvisticălb.engleză;
derulare proiecte și parteneriate educaţionale;
exprimarea opiniilor în presa şcolară şi locală;
soft-uri educaţionale şi ştiinţifice proprii
compatibile cu platforma AEL şi Şcoala
Discovery

CABINET ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Direcţii de acţiune
Orientare pentru carieră; Asistenţă
psihopedagogică.

Formaţii artistice:
dans, teatru, folclor,
muzicale
Reviste şcolare
Cercuri pe discipline;
Sesiuni ştiinţifice;
Legături cu şcoli
din ţară şi din
străinătate
Concursuri de tradiţie;
Club de dezbateri;
Cenaclul elevilor;
Întreceri sportive;
Expoziţii de artă
plastică;
Expediţii, excursii.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2013-2014
REZULTATE PERFORMANTE

Scopul activităţii de consiliere
- Asistarea elevilor în construirea carierei;
- Atingerea ţintelor personale(de pregătire
ştinţifică, opţiuni pentru carieră/educaţie).
Principalul scop al consilierii îl reprezintă
asistenţă în vederea identificării şi folosirii
cât mai eficiente a propriilor resurse
Metode
Consiliere individuală şi de grup;
Consilierea părinţilor;
Metode moderne de testare
dezvoltare, prevenţie;
Colaborarea cu diriginţii claselor;

EXTRAȘCOLARE

psihologică,

CONTĂM PE ALEGEREA TA!

Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci tradiţie si
implicare în formarea absolvenţilor bine pregătiţi;
număr mare de elevi participanţi şi câştigători la
olimpiade şi concursuri judeţene şi naţionale;
205 burse (10 de performanţă, 43 de merit, 7 de
studiu, 145 sociale);
în programul "Bani de liceu" = 194 de elevi;
200 € pentru calculatoare = program in derulare;
24 de elevi cu media generală 10;
779 elevi cu media generală între 8 şi 9,99;

