Misiunea şcolii…
… este de a furniza servicii
educaţionale de cea mai înaltă calitate prin
perfecţionarea
demersului
didactic
şi
asigurarea unui ambient favorabil studiului,
prin acordarea de şanse egale fiecărui elev, prin
raportarea la standardele europene de educaţie.
Şcoala va interveni în analizarea şi
prognozarea nevoilor fiecărui elev de a se simţi
competent în a deţine şi utiliza informaţia,
deschis spre schimbare, învăţare şi respectarea
valorilor
unei
societăţi
democratice
compatibilă cu dimensiunea europeana a
educatiei.
Liceul „Preda Buzescu” dispune de:
➢ Resurse umane:
•
•
•
•

6 educatoare
10 învățători
25 diriginți
73 profesori

➢ Resurse materiale
•
•
•
•
•
•

ateliere
laboratoare de informatică
laboratoare de fizică, chimie,
biologie, socio-umane
cabinet logoped
cabinet psiholog
săli de clasă

LICEUL “PREDA BUZESCU”
BERBESTI-VÂLCEA

Oferta educațională 2020 – 2021

Liceul „Preda Buzescu”
Berbești
Scurt istoric.

Învățământ liceal de zi
Filiera teoretică/Real
Matematică – Informatică-1 clasă - 28 locuri
Adresa:

Filieră teoretică/ Uman
Filologie - 1 clasă - 28 locuri

Strada Principală, Nr. 11,
Loc. Berbești, Jud. Vâlcea,
Tel./ Fax: 0250869314,

Învățămănt liceal de zi
1. Filieră tehnologică/ Tehnic/ Mecanică
a. Tehnician mecatronist- ½ clasă-14 locuri
2. Filieră tehnologică/ Tehnic/ Electric
b. Tehnician în instalații electrice- ½ clasă14 locuri

E-mail: grscpredabuzescu@yahoo.com,
web: www.predabuzescu.ro
„ÎMPREUNĂ PREGĂTIM VIITORUL ”
Posibilități pentru absolvenți

Învățământ profesional de zi:
1. Domeniul Mecanică
Calificarea profesională: Mecanic
echipamente hidraulice și pneumatice- ½
clasă- 14 locuri
2. Domeniul Electric
Calificarea profesională: Electrician
exploatare joasă tensiune - ½ clasă- 14
locuri
Învățământ frecvență redusă:
Filieră teoretică/ Uman
Științe sociale- a XI-a- 1 clasă

După abolvirea clasei a XII-a elevii pot
primi, în afara Diplomei de Bacalaureat:
-

-

Atestat
de
pregătire
specializarea
informatică, certificat de competențe
profesionale tehnician, cu specificarea
specializării/calificării înscrise în structura
formării pentru clasa a XII-a
Certificat de competențe lingvistice și
digitale nivel avansat și experimentat

Școlile din satele Berbești și
Slăvești au început să funcționeze
oficial încă din anul 1838, când s-a
realizat reorganizarea învățământului
sătesc.
În satul Berbești, cu sprijinul
cetățenilor, s-a construit, localul
școlii de 7 ani, care a fost terminat în
anul 1952 și care avea 4 săli de clasă.
Acesta a fost extins între anii 19711980 cu încă 10 săli de clasă.
Și în satul Slăvești
au fost
construite două localuri de școală,
unul în anul 1960, care a fost
demolat în anul 2016, iar cel de-al
doilea, cu parter si etaj, în anul 1976.
Noile localuri aveau în total 18 săli
de clasă.
În 1983 pentru Întreprinderea
Minieră
s-a
înființat
școala
profesională, ale căror cursuri se
desfășurau într-un local
dat în
folosință în același an.
În prezent s-au finalizat lucrările
la campusul școlar care cuprinde: un
local de școală cu 10 clase și 3
laboratoare, un internat și o cantină.

