Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică

Oferta educațională

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea: Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
La finalul școlii profesionale de 3 ani, absolvenții vor dobândi calificarea profesională de
nivel 3 - Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, domeniul de pregătire de bază
fiind Construcții, instalații și lucrări publice.
Absolvenții învățământului profesional au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul
învățământului liceal, în ciclul superior - clasele XI/XII liceu zi sau XI-XIII liceu seral și să
obțină o calificare profesională de nivel 4 (tehnician), având și posibilitatea susținerii examenului
de bacalaureat.
Competențe dobândite de elevi





realizarea întregii game de operații pentru lucrările de instalații de apă și gaz
asamblarea și instalarea sistemelor de țevi, fitinguri, a dispozitivelor și sistemelor de apă,
gaz, drenaj, canalizare, încălzire sau climatizare.
repararea şi întreținerea instalațiilor și sistemelor de apă, gaz, drenaj, canalizare, încălzire
sau climatizare.
verificarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor realizate.

Avantaje






posibilitatea învățării unei meserii căutate pe piața muncii
toți elevii primesc bursă: 200 de lei/lună (indiferent de condițiile materiale ale familiei)
posibilitatea continuării studiilor liceale
după absolvire, elevii se pot angaja ca instalator în firme de construcții, firme care
montează și asigură întreținere și reparații pentru instalații de apă, gaz, canalizare
elevii vor efectua practică în atelierele școlii și în firmele de profil din oraș și zonă cu
care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot fi
selectați din timpul școlii în vederea angajării.
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cadre didactice calificate
bază materială adecvată:
- cabinet de construcții dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de
măsură și control, truse de desen tehnic, etc
- ateliere școlare foarte bine dotat în care se pot executa toate operațiile/lucrările
prevăzute în programele școlare
colaborări cu firme din oraș și zonă din domeniul construcțiilor unde elevii pot efectua
practica comasată
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
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