LICEUL GRECO-CATOLIC
”INOCHENTIE MICU”

Alegeți o educație de calitate
pentru copiii dumneavoastră
și haideți să clădim împreună
o relație absolut necesară

O școală pentru minte și suflet

creșterii sănătoase, în care
suntem nu doar antrenori
culturali ai copiilor, cât și
parteneri de încredere și
sprijin real pentru părinți!

Alegeți Echipa_INO!

Centru de testare acreditat
ECDL

Promovând diversitatea, într-o lume a
globarizării şi a interferenţelor culturale, ne
concentrăm eforturile ca elevii noștri să
dobândească o educație de calitate prin formarea
de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale
necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot
parcursul vieţii.
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Clujului!

- școala educației cu iubire -

Școala noastră funcționează în baza
principiului colaborării dintre biserică
și stat, fiind sub patronajul Episcopiei
Greco-Catolice de Cluj-Gherla.
Promovând o educație a
diversității și toleranței, ÎNSCRIEREA
L A ȘCOAL A NOASTRĂ NU ESTE
CONDIȚIONATĂ de CONVINGERILE
RELIGIOASE, acceptând elevi
indiferent de religia și etnia lor!

ÎNSCRIEREA NU NECESITĂ
CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOLARĂ!!!
Web page: http://www.liceulimicu.ro,
https://www.facebook.com/liceulimicu
Moţilor Nr. 24, Cluj-Napoca
Email: office@liceulimicu.ro
Telefon: +40-371-493665,
40-735-882771

Ești absolvent de clasa a VIII-a și vrei o școală
care să te învețe cum
să ai încredere în tine?

Dragi părinți și
bunici de pitici,
pentru anul
școlar 2022-2023,
vă așteaptă,
iubitoare și plină
de zâmbete,

Haide în
echipa_INO!

1 Clasă pregătitoare cu 22 de locuri,
într-o clădire nouă, unde funcționează
doar ciclul primar, pe strada Episcop Ioan
Bob nr.5!

Promitem că te vei simți ca în familie!
Școala noastră îți oferă:
- 1 clasă de Vocațional (26 de locuri)
(Limbi studiate: engleză și franceză)
- 1 clasă de Științe Sociale (26 de locuri)
(Limbi studiate: engleză și franceză)
- Diversitatea dezvoltării lingvistice, prin
parteneriatele cu școli din Germania, Italia,
Franța;

Clasa de Vocațional:

Căutați o clasă de gimnaziu
pentru cei voinici?
La sediul central de pe Calea Moților nr.
24, în anul școlar 2022-2023 vă
așteaptă
1 clasă a - V-a primitoare și plină de
culoare!
(Limbi studiate: engleză și franceză)

- admiterea la acest profil NU IMPUNE elevului
trecerea la cultul greco-catolic!;
- predarea este centrată pe Curriculum Național,
se studiază aceleași discipline din trunchiul
comun ca toți elevii de la orice liceu!
- absolvenții pot opta pentru continuarea
studiilor la orice facultate doresc;
- accentul e pus pe modelarea conștiinței și
formare sufletească;

Revista Școlii

Din interior

Clasa de Științe sociale:

- Formează competențe necesare continuării
studiilor universitare în domenii precum drept,
psihologie, economie, jurnalism, istorie etc
- Experiența de voluntariat din cadrul
activităților nonformale prin colaborarea cu
diverse ONG-uri, fundații, dezvoltă aptitudini de
tipul peer-mentoring, coach-ing, sau dezvoltarea
personală;

Laboratoare

informatică

Ansamblul instrumental

Corul școlii

Terenul de sport

