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OFERTA
EDUCAÅIONALÃ 2020-2021
 Liceu
 1 clasã profil real -

28 locuri
specializarea Matematicã - Informaticã

 1 clasã profil real -

28 locuri
specializarea Ætiinåele naturii

Laborator
de chimie

 1 clasã profil pedagogic -

28 locuri
specializarea învãåãtor - educatoare

 1 clasã profil teologic,

specializarea Teologie Ortodoxã
Bibliotecã

 Gimnaziu
 2 clase a V-a

Liceul

Cantinã
/ Internat

„Andrei Mureºanu”
Str. Bisericii Sf. Nicolae nr.1, Braºov

Tel./Fax: 0268-472.993
Salã
de sport

E-mail: a_muresanu@yahoo.ro
www.liceulandreimuresanu.ro
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Obiectivul nostru:
Pregãtirea temeinicã a fiecãrui elev, åinând cont permanent
de aptitudinile sale. Valori promovate de ºcoala noastrã: performanåã,
spirit de echipã, perseverenåã, competenåã, disciplinã, respect.

Proiecte internaåionale:
1. „Erasmus+” - Petits travailleurs d'Europe” -

proiect de parteneriat strategic doar între æcoli
2. „Sã fim solidari” - proiect interdisciplinar franco-român.
3. Proiect de parteneriat æcolar cu Turcia
„The More We Get Together, The Happier We'll Be”
4. „A Path To Sustainability” - proiect Comenius de parteneriat
æcolar multilateral cu æcoli din: Cipru, Norvegia æi Portugalia.
5. Proiect Leonardo „Professional Training for Students with Special Needs”
6. Let's Put Down All the Barriers

Proiecte naåionale ºi Parteneriate:
1. Proiect POSDRU - „Construieºte-åi cariera, pas cu pas!”
2. Proiect SNAC - Acåiuni de voluntariat la Hospice,

Centrul de zi pentru bãtrâni, Casa Patrick
3. Parteneriat cu Palatul Copiilor din Braºov
- „Ecoturism ºi Ecoetnografie”
4. Program pentru un stil de viaåã sãnãtos - „Æcoala Pãrinåilor”
5. VATRA - Valorile artei ºi tradiåiilor româneºti autentice
6. Proiect ROEDUSEIS
7. Proiect „Cãlãtorie prin istoria localã”

Andrei Mureºanu
(1816-1863)
poet ºi publicist, colaborator
apropiat a lui George Bariåiu
la presa braºoveanã, autorul
cunoscutei poezii „Un rãsunet”
devenita sub numele
„Deºteaptã-te române”
imnul revoluåionarilor de
la 1848-1849,în prezent
imnul nostru naåional.

Sã fie oare privilegiu mai înalt decât acela
de a sta în vecinãtatea imediatã a celei mai vechi
ªcoli româneºti din åarã?
Fostã ªcoalã normalã, Liceul „Andrei Mureºanu”
a funcåionat, pânã în prezent, 47 de ani.
Înfiinåat în 1949, ºi-a încheiat o primã etapã în 1957.
Din 1969 pânã astãzi a funcåionat neîntrerupt.
Este cea mai complexã instituåie educativã din judeå,
ºcolarizând copii ºi adolescenåi
de la vârsta de 6 ani pânã la cea de 19 ani.
Ciclul primar, gimnaziul ºi liceul cuprind anual
peste 950 de tineri.

Proiecte

ªcoalã cu tradiåie ºi cu viitor,
liceul a primit numele actual
în 1992, ca pe o distincåie.

Activitãåi
extracurriculare

Creativitatea ºi talentul elevilor noºtri
se manifestã prin activitãåile extraºcolare:
Trupa de teatru „Zâmbete pe cortinã”
Cerc de literaturã, geografie, fizicã, matematicã,
Revista „Excelsior”
Dansuri; Corul liceului æi gimnaziului
Excursii; Activitãåi de voluntariat
Echipe sportive: fotbal, handbal

Opåionalele propuse se bazeazã
pe utilizarea dotãrilor de vârf
de care dispunem:
Tehnici de comunicare, Aplicaåii C++,
Turismul în România,
Redactare ºi interpretare de text,
Istoria comunismului în România,
Educaåie rutierã, Competenåã în mass-media,
„After
School” Educaåie pentru sãnãtate,
Mitologie, Frontierele fizicii,
Culture and Civilisation.

