COLEGIUL ECOLOGIC „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”
ACREDITAT - O.M.E.N. 4234/16.07.2013
≈ ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR - O ALTERNATIVĂ INTELIGENTĂ≈

LICEU - cursuri de ZI / SERAL / F.R.
 Filieră Tehnologică – Tehnician ecolog și protecția calității mediului
 Filieră Teoretică - Științe sociale
 Facilităţi / Dotări
- Burse sociale/ burse de merit şi de performanţă
- Cursuri în format 3D (fizică, chimie, biologie, ecologie)
- Tablă interactivă şi alte metode moderne de predare
- Bibliotecă şi buton de acces la cursuri digitale în site
- Laborator de informatică şi acces permanent la internet
 Cursuri opţionale
- Pregătire pentru obţinere certificări Cambridge
- Dezvoltare personală
- Educaţie antreprenorială/financiară
- Limbi străine
 Activităţi extracurriculare
- Grupuri de studiu şi ateliere centrate pe examene
- Stagii de practică la instituţii şi agenţi economici
- Excursii tematice pe domenii de interes
 Resurse umane
- Corp profesoral calificat, titular/colaborator
- Cursuri de specializare/perfecționare continuă
- Personal dedicat educației centrate pe elev

 Taxe școlarizare (în rate)
- Învățământ zi: 1800 lei/an
- Învățământ seral/FR: 1700 lei/an

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
CU / FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Vrei să devii ASISTENT MEDICAL?
Vrei un LOC DE MUNCĂ sigur după absolvire?
Noi îți oferim ȘANSA:
- să devii asistent medical generalist experimentat, adaptat deja
regulilor unui loc de muncă din unitățile medicale;
- să studiezi limba engleză/germană intensiv;
- să aplici cu succes la interviul partenerilor noștri în vederea
angajării într-un azil/spital din Italia/Germania (la cerere).
 Facilităţi
- Întâlniri/Lectorate cu medici specialiști din Italia/Germania
- Burse sociale/ burse de merit şi de performanţă
- Taxe de școlarizare – cele mai mici, plătibile în rate

 Taxă școlarizare: 2100 lei/an (în rate)

NOU ÎN PITEȘTI!
PENTRU COPII ÎNTRE 8 – 14 ANI

 Dotări
- Aparatură medicală de ultimă generație
- Bibliotecă şi buton de acces la cursuri digitale în site
- Tablă interactivă şi alte metode moderne de predare
- Parteneriate de practică cu spitale din Pitești
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