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Orientează-te uşor! (vezi şi planul campusului)
Corpul A

Parter: Sălile de curs 1 – 4;
Sala Multimedia;
Cancelaria;
Cabinetele directorilor;
Secretariatul;

Etajul I: Sălile de curs 11 – 16;
Laboratorul de chimie;
Contabilitatea;
Casieria;

Etajul II: Sălile de curs 21 – 27;
Laboratorul de fizică;

Corpul B
Parter: Sala de curs B1;
Etajul I: Sălile de curs B2 – B4;

Laboratoarele de informatică 1,2;
Laboratoarele AEL 1,2;

Corpul C
Parter: Sălile de curs C1 – C3;

Biblioteca;
Cabinetul medical;

Etajul I: Sălile de curs C4 – C7;
Cabinetul de asistenţă psihopedagogică.

Fii atent! (spicuiri din Regulamentul de ordine interioara)

Elevii au următoarele îndatoriri:
 de a avea o comportare civilizată şi o ținută decentă atât în școală cât şi în afara ei;
 de a frecventa cursurile şi a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 de a purta ecusonul în incinta şi în perimetrul unității de învățământ;
 să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor şi părinţilor;
 să utilizeze cu grijă manualele şcolare şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar.

Este interzis elevilor:
 să distrugă documente şcolare şi să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;
 să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi ţigări, să participe la jocuri de noroc;
 să introducă în perimetrul şcolii muniţii, petarde, pocnitori,cuţite, sau orice alt obiecta ar putea pune în pericol viața sau integritatea fizică a cuiva;
 să posede sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 să mențină telefoanele celulare deschise pe durata programului instructiv-educativ;
 să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile;
 să aibă o ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
 să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi faţă de personalul şcolii.





Ofertă educaţională suplimentară

 Certificări pentru IT&C şi informatică:
 ECDL (European Computer Driving Licence);
 CISCO (abilităţi hardware şi software);

 Certificări pentru limbi străine:
 CAMBRIDGE ( FCE, CAE, CPE, IELTS ),TOEFL (engleză);
 DELF (franceză);
 DELE (spaniolă);

Activităţi extrașcolare
 Clubul de Turism montan NEMIRĂM – marcaje pentru România digitală
 Proiectu lCRITERION - în parteneriat cu Fundația Națională “G. Călinescu”
 Cercuri de teatru, istorie, religie, astronomie
 Club de dezbateri – premii naționale
 Corul FILOMELOS – concerte în țară
 Sesiuni de comunicări/simpozioane
 Competiții sportive atractive: handbal, baschet, fotbal, volei
 Activități de voluntariat/cu caracter umanitar
 Excursii în țară şi în străinătate

Decalogul unui “ElevDeCantemir”
1. Fii unul dintre noi, cantemirenii oneşti!
2. Caută să gândeşti mult, nu să ştii mult!
3. Concurează întai cu tine însuţi, şi apoi cu ceilalţi!
4. Fii stăpânul informaţiei, nu scavul notelor!
5. înţelege că geniul începe operele frumoase,

dar numai munca le isprăveşte!
6. Fă-ţi enciclopedie din cunoştinţe şi cronică din amintiri!
7. Învaţă respectul ca pe o ecuaţie simplă,

determină formula şi aplic-o mereu!
8. Aminteşte-ţi că nu vreau, nu pot, nu ştiu

nu sunt consemnate în niciun dicţionar!
9. Ai grijă de interior, că se reflectă în exterior!

10. “Cantemireşte” liber!

Cele nouă valori ale educaţiei
1. Grija şi compasiunea;
2. Strâduinţa;
3. Corectitudinea;
4. Libertatea;
5. Cinstea şi încrederea;
6. Integritatea;
7. Respectul;
8. Responsabilitatea;
9. Înţelegerea, toleranţa şi incluziunea.


