
ECO-PROVOCAREA

NU SUNT DE VANZARE

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Colegiul Național "Simion Bărnuțiu" din Șimleu Silvaniei este 
"Școală Europeană" din 2008 și "Școală-ambasador a 
Parlamentului European din 2020 . Colegiul nostru are o 
experienţă bogată în accesarea proiectelor Erasmus+ 
încununată cu obținerea acreditării  în domeniul Educației 
școlare în urma candidaturii depuse în cadrul Apelului 
European pentru proiecte de Acreditare Erasmus. Acreditarea 
este valabilă 5 ani și presupune accesarea simplificată a 
proiectelor Erasmus+. În următorii 3 ani, colegiului îi sunt 
alocate 36 de mobilități pentru cadre didactice (în vederea 
participării la cursuri de formare în străinătate) și 90 de 
mobilități internaționale dedicate elevilor.

Pe lângă învățarea școlară riguroasă, elevii noștri au 
posibilitatea să-și dezvolte  și abilitățile de viață participând 
la  diferite proiecte și activități educative: 

,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți

folosi pentru a schimba lumea” Nelson Mandela

COLEGIUL NAȚIONAL

“SIMION BĂRNUȚIU”

ȘIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ

EUROPENE
IMPLICARE ÎN PROIECTE

Programul „ȘCOLI–AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN”

Programul „ȘCOLI PRIETENOASE CU NATURA"

	Campania „ 10 PENTRU SIGURANȚĂ

	Proiectul „ROSE- Subproiectul „O  ȘANSĂ SPRE UNIVERSITATE”

	Proiectul „NU EȘTI DE VÂNZARE! ALEGE PENTRU BINELE TĂU!”

	CONCURS INTERNAȚIONAL „ERDEY UTAKON”

PROFILURI SPECIALIZĂRI/

PROFIL UMANIST PROFIL REALPROFIL REAL

Sectia romana (1 clasa) Sectia romana (1 clasa)Sectia romana (1 clasa)

Sectia romana (1 clasa)

Este alegerea acelor elevi care doresc să-și aprofundeze 
cunoștințele generale din domeniul literaturii române sau 
universale, să exceleze in științe socio-umane și mai ales să se 
orienteze spre studiul limbilor străine, domeniu in care pot obține 
certificat de competențe profesionale la limba engleză.

A humán tagozat filológia osztálya lehetöséget nyújit a magar, 
román, angol, német és latin nyelvek elmélyitésére és 
elsajátitására. Több óraszámban tanitják a történelmet, földrajzot 
és külön tantárgyként megjelenik a világirodalom.

FILIERA TEORETICĂ
Specializarea filologie, intensiv limba engleză

Filologia szak (1 osztaly - 26 ülőhely )

Asigură aprofundarea studiului in domeniul științelor exacte cu 
accent pe matematică, fizică si informatică. Studiul intensiv al 
limbii engleze asigură o abordare modernă, crosscurriculară a 
învățământului de la această specializare alături de un certificat 
de competențe profesionale la limba engleză și respectiv la 
informatică.

FILIERA TEORETICĂ
Specializarea matematică-informatică,
intensiv limba engleză
Secția româna (1 clasă - 26 de locuri)

S

A reál tagozat a matematika, informatika területén tágitja a 
lehetöségeket. A magyar, román és angol nyelvek tanulása itt is 
fontos. Ezek mellett alaptantárgyként ott van a fizika, kémia és 
biológia. Iskolánk értékét emeli az a realitás, hogy hozzánk jönnek 
nagyobb syámban a továbbtanulni vágyök.

Matematika-informatika szak (1 osztály -26  ülőhely )

PROFIL SERVICII

Oferă o pregătire aprofundată celor care doresc să urmeze 
cursurile facultăților sau colegiilor de profil medical, farmacie, 
chimie, fizică, biologie. Dotarea de ultimă oră a laboratoarelor de 
științe ale naturii (tehnica de calcul si protecție, table interactive, 
aparatură și echipamente de laborator moderne) transformă 
procesul de învățare într-unul de descoperire.

FILIERA TEORETICĂ
Specializarea științe ale naturii

Secția română (1 clasă - 26 de locuri)

Asigură pregătirea elevilor ca viitori specialiști în domeniile 
economic, bancar sau comercial. Posibilitatea obținerii 
certificatului de competențe profesionale la încheierea stagiului 
este incă un atu în alegerea acestui profil.

FILIERA TEHNOLOGICĂ
Specializarea economic

Secția romană (1 clasă - 24 de locuri)

Secția română (1 clasă - 26 de locuri)

ELEVII COLEGIULUI POARTĂ UNIFORMĂ


