


MISIUNEA ȘCOLII

Liceul Tehnologic Jidvei este şcoala care are uşile deschise pentru 
toţi cei care au nevoie de educaţie, care asigură apropierea între 

oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei 
convieţuiri armonioase.



Dorim ca în şcoala noastră fiecare elev să se simtă ca într-un mediu familial, 
bucurându-se de şanse egale, indiferent de etnie şi religie



Şcoala va crea un cadru favorabil dezvoltării capacităţilor şi deprinderilor 
elevilor necesare continuării studiilor, fiecare absolvent al şcolii noastre se va 
simţi competent în a utiliza informaţia şi în a continua să se perfecţioneze în 

domeniul tehnicilor moderne.



Fiind o şcoală în mediul rural, vom fi deschişi pentru toţi cetățenii 
comunei în a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională, 
vom fi un catalizator pentru comunitate şi continuator al tradiţiilor locale. 



Şcoala noastră, în parteneriat cu comunitatea locală şi agentul economic 
S.C. Jidvei S.R.L., va fi capabilă să ofere formare profesională în 
domeniul vini-viticol, răspunzând cerinţelor ecomomice locale



VIZIUNEA ȘCOLII

Dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate 
atât la nivelul şcolii cât şi la nivelul ariilor curriculare, care să aibă ca 
finalitate un învăţământ viabil şi competitiv, astfel încât elevii şcolii să 

atingă performanţele cuprinse în standardele de evaluare având la baza 
obiective bine stabilite.



Liceu Tehnologic Cursuri seral - Clasa a XI-a

Filiera Tehnologică

Profil Resurse naturale și protecția mediului

Domeniul de pregătire de bază Agricultură

Calificare Nivel 4

Specializare Tehnician Horticultor

Profil /Specializare/Calificare profesională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
AN ȘCOLAR 2021 – 2022



Liceu Tehnologic Cursuri școală profesionala–3 ani 14 locuri

Filiera Tehnologică

Profil Resurse naturale și protecția mediului

Domeniul de pregătire de bază Agricultură

Calificare Nivel 3

Specializare Horticultor

Școala profesională cu durata de 3 ani



Liceu Tehnologic Cursuri școală profesionala–3 ani 14 locuri

Domeniul de pregătire de bază Mecanică

Calificare Nivel 3

Specializare Mecanic agricol

Școala profesională cu durata de 3 ani



PRACTICA SE REALIZEAZĂ LA AGENTUL ECONOMIC PRINCIPAL 
SC. JIDVEI SRL











IMAGINI DIN ȘCOALĂ























ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

GRUP FOLCLORIC 



FETELE DE LA CĂPÂLNA



CARNAVAL



ALARMARE ISU























CLUBUL SPORTIV ”LUCEAFĂRUL” JIDVEI
ATLETISM, FORBAL, HANDBAL

Coordonat de prof. Gaspar Andrei și Iorga Marius

Au obținut  clasări pe locurile fruntașe la toate competițiile la care au 
participat
































