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Armonia dintre rațiune și suflet –  

condiție a valorizării în viață! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea școlii: 

Misiunea școlii: 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida oferă celor interesaţi o educaţie de 

calitate, în care se împleteşte armonios dezvoltarea intelectuală cu deprinderea 

aptitudinilor practice și cu formarea caracterului ireproșabil și autentic, în care cel care 

vrea să învețe pune suflet. Ajutându-i să-și formeze o cultură generală şi de specialitate 

fundamentală, facilitându-le accesul la informaţie, la cultura şi civilizaţia europeană, 

stimulându-le creativitatea, pregătindu-i pentru dialog intercultural, facem din elevii 

noștri oameni capabili să înfrunte schimbările profunde prin care trece lumea de azi. 
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Înfiinţarea primei şcoli în Hida se datorează hotărârilor Sinodului ţinut de vicarul 

Şimleului,  Alexandru  Şterca Şuluţiu, ţinut în 10 ianuarie 1850, care  a hotărât să se ridice 

şcoli în apropierea bisericilor,  fiecărei comune revenindu-i sarcina de a construi o şcoală.  

La ora actuală, Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu  Hida funcţionează cu 23 de 

formaţiuni de studiu, 4 grupe de învăţământ preşcolar (dintre care o grupă de program 

prelungit), 8 clase de învăţământ primar, 4  clase de învățământ gimnazial, 4 clase de 

învăţământ liceal,   și 3 clase la învățământ professional totalizând un număr de 444 de 

preşcolari şi elevi, desfășurându-și activitatea în trei locații situate în localitățile Hida și 

Racîș. 

Corpul profesoral este format din 32 de cadre didactice, majoritatea titulari în şcoală, 

cu pregătire pedagogică şi de specialitate solidă, preocupate de dezvoltare personală și 

profesională, dascăli cu reală vocaţie pedagogică, devotaţi şcolii şi  obiectivelor ei. 

 Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu  Hida şi-a făcut simţită prezenţa în peisajul 

educaţional şi cultural local, județean şi naţional, prin diverse manifestări educative, 

ştiinţifice, culturale şi religioase, proiecte şi parteneriate educative cu caracter local, 

regional, naţional şi internaţional, rezultate foarte bune la concursuri şi olimpiade şcolare, 

rezultate bune la examenele naţionale de sfârşit de cicluri şcolare etc. 

 Ne prezentăm... 
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022  

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 

 

 

 

Nivel de învăţământ   

Număr 

de clase/ 

grupe 

Număr 

de elevi / 

copii 

Forma de 

învăţământ 

Limba 

de predare 

   Profesional 

lăcătuș mecanic 

prestări servicii 

cl. a  IX-a 1 28 Zi 
Română 

cl. a  X-a 1 18 Zi 
Română 

cl. a  XI-a 1 16 Zi 
Română 

Total 2 62  
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CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 

Oferta educațională pe care școala o propune este compusă din curriculumul național obligatoriu și disciplinele la decizia 

școlii care răspund nevoilor educaționale ale elevilor. 

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) urmăreşte interesul elevilor şi necesităţile practice ale acestora (aprofundarea pregătirii 

la disciplinele de examen pentru clasele terminale), precum şi specificul tehnologic  al şcolii în cazul ciclului profesional.  

Pentru anul şcolar 2021-2022, lista disciplinelor opţionale aprobate este următoarea: 

 

 

Nr. 

crt. 
Disciplina Clasa Titlul opționalului Tipul opționalului Propunător 

1. 1

9 
M 4 Stagii de pregătire 

practică: 

a IX-a  

IP3 

Operații tehnologice în ateliere de 

lăcătușerie 

Extindere Aluaș Dan 

2. 2

0 
M 4 Stagii de pregătire 

practică: 

a X -a 

IP3 

Documentața tehnică pentru 

asamblarea organelor de mașini 

Extindere Groza Paul 

3. 2

1 
M 3 Stagii de pregătire 

practică 

a XI-a 

IP3 

Executarea și recondiționarea sculelor 

și uneltelor pentru activități 

gospodărești 

Extindere Groza Paul 
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SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT OPTIMIZATE 

 

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida dispune de bază materială corespunzătoare 

desfășurării unui proces de învățământ de calitate, respectiv: 5 clădiri cu 15 săli de clasă ( 

fiecare clasă este dotată cu videoproiector și material didactic corespunzător), 4 laboratoare, 

1 sălă de sport, 1 bibliotecă, 4 săli de mese, 3 cabinete, 1 cabinet pentru consilier școlar, 1 

Centru de documentare și informare, spălătorie, bucătărie și 3dormitoare. 
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Proiecte educative internaționale implementate 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”, din Hida este o unitate școlară din mediul 

rural, în care lucrurile frumoase se întâmplă…nu din întâmplare , ci datorită unui colectiv de 

cadre didactice care înțelege viziunea și misiunea școlii și care se preocupă îndeaproape de 

tot ceea ce înseamnă educație ; un colectiv care are ca obiectiv principal, formarea tinerilor 

în spirit democratic, adaptați unei societăți democratice, de tip european. 

 Astfel, începând cu anul școlar 2018-2019, prin munca susținută a acestor dascăli 

dedicați, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”, din Hida este partener în două proiecte 

Erasmus+. 

1.  Proiectul Erasmus + Wim Laboratories Iuvenis 

Acest proiect vine ca o încununare a unei colaborări care a început în anul 2014 și  

care a avut ca obiectiv principal „Învățarea limbii franceze prin teatru”.  

 Wim Laboratories Iuvenis, este un proiect Erasmus+ care se întinde pe o 

perioadă de trei ani, a fost validat în luna iulie a anului 2018 de către Comisia Europeană, iar 

Compania Procédé Zèbre, cu sediul în Vichy, Franța este coordonatorul principal. Școala 

noastră este așadar parteneră în acest proiect alăturide încă 8 parteneri din 5 țări ( Austria, 

România, Bosnia, Italia și Franța) .  

Procédé Zèbre, liderul proiectului  Wim Laboratories Iuvenis, este un actor 

binecunoscut pe plan național și internațional pentru profesionalismul demonstrat în 

priceperea de învățare a limbii franceze prin teatru ( un concept creat de Fabrice Dubusset – 

director artistic al companiei , concept creat în cadrul CAVILAM (Centre d’Approches 

Vivantes des Langues et des Médias ) de la Vichy, în anul 2000. 

Scopul proiectului Wim Laboratories Iuvenis, este de a adopta strategii inovative în 

ceea ce reprezintă transmiterea lingvistică, artistică și culturală. Un număr de 6 liceeni  

amatori interacținează în Franța cu profesioniști din domeniul teatrului conform unui 

principiu  „ bogăția amestecului”. Atelierele  de scriere ( realizarea unor reportaje, mărturii, 

filme documentare), practica teatrală și performanțele elevilor, permit achiziția de 

competențe lingvistice dar și autonomia și încrederea în sine. 

 Considerăm că toate acestea,  constituie elemente indispensabile pentru rezolvarea 

numeroaselor probleme care afectează societățile contemporane, pentru a ne conduce spre  

egalitatea între bărbați și femei, integrarea migranților, iar în sens mai larg, pentru a contribui 
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la crearea unui  sentiment de apartenență europeană. 

Implicarea comună,  profesori/elevi/ comedianți amatori și profesioniști, va da naștere 

unor noi strategii de cooperare, intersectând domeniul educației cu cel al formării și cu cel al 

tineretului. Teatrul va permite, de asemenea dezvoltarea competențelor, creșterea autonomiei 

și a  încrederii în sine prin crearea unui parcurs flexibil, adaptat nevoilor și obiectivelor 

tinerilor. Multilingvismul  și diversitatea culturală, vor avea un rol motor printre 

competențele care vor permite tinerilor europeni să fie mai bine pregătiți pentru piața muncii 

în plan internațional și să-și dezvolte spiritul critic. Acest proiect   permite, de asemenea,  

turismul  cultural, valorificarea unui patrimoniu de interes european, în diferitele țări care 

participă la proiect. 

Acest proiect constituie un punct de pornire, dar și unul de reper pentru tot ceea ce 

reprezintă o educație de calitate, în spirit european. 
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2. Proiectul Erasmus+, acțiunea cheie 1, VET cu titlul 

„Noi și Erasmus+ pentru un viitor mai bun!” 

Contract nr. 2018-1-RO01-KA102-048394 

 

Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană, prin consorțiul 

național VET, a fost compus din: 

• Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nușfalău, în calitate de coordonator al 

proiectului,  

• Liceul Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna,  

• Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda  

• Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida  

Acest proiect Erasmus+ a oferit elevilor oportunitatea de a urma un stagiu de formare 

profesională în străinătate, la centrul de formare Centrum Ksztalcenia Praktycznego (CKP) 

Wroclaw, Polonia.  

Programul a avut ca grup țintă: 15  elevi din învățământul profesional (din clasa a IX a 

B și a X-a B, calificarea Lăcătuș mecanic prestări servicii). Locul de desfasurare a stagiului 

de pregatire practică VET: Centrum Ksztalcenia Praktycznego (CKP) Wroclaw, Polonia în 

perioada: 27.05.2019-14.06.2019. Elevii au fost  însoțiți de profesorii: director: pr. Călin 

Andrei Mateiu, ing.  Aluaș Dan și prof. ing. Ciupe Nicolae. 

Scopul proiectului: creșterea calității actului educațional din unitatea școlară, prin 

îmbunătățirea competențelor cheie, generale și specializate ale elevilor, în vederea facilitării 
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inserției profesionale pe piața muncii, în context european, prin mobilități transnaționale. 

În timpul mobilității elevii au realizat activități practice specifice domeniului de 

formare profesională, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limbile engleză, au 

cunoscut și s-au integrat într-un un mediu socio-cultural nou și diferit față de cel cunoscut și 

au vizitat obiective turistice din Wroclaw, Silezia Inferioară și Cracovia, îmbunătățindu-și în 

același timp competențele profesionale dar și orizontul cultural.  

Beneficiind de fondurile europene alocate învățământului profesional, profesorii și 

elevii școlii noatre au avut experiențe de învățare într-un context performant, la nivel 

european, și au dobândit competențele profesionale pentru o mai bună aplicabilitate a 

acestora în mediul profesional. 
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10 motive  care ne recomandă ca școală  foarte bună  

1. Masă caldă pentru toți elevii din școală; 

2. Asigurarea transportului gratuit pentru elevii care provin din comunele Românași, 

Sînmihaiu Almașului, Zimbor, Dragu și Bălan; Transportul se asigură gratuit cu 

microbusul primăriei Hida; 

3. Accesul la cultură și civilizație europeană prin proiecte Erasmus+ în derulare pentru 

încă 4 ani;   un număr de 21 de elevi din îmvățământul liceal și profesional de la 

școala Hida au avut șansa să întreprindă activități școlare și extrașcolare în Franța și 

în Polonia;  

4. Facilități multiple în bani acordate elevilor școlii Hida:  

4.1  Fondul de premiere Judecător Dr. Iuliu Andrei – pentru fiecare elev cu rezultate 

la competiții județene și naționale; 

4.2  Programul Bani de liceu pentru elevii de liceu -  250 lei/lună/elev; 

4.3  Bursă profesională pentru elevii din învățământul professional – 200 

lei/lună/elev; 

5. Proiectul ROSE 2018-2022 - Pregătire suplimentară gratuită la fiecare disciplină de 

BAC; 

6. Profesori foarte bine pregătiți și cu multă experiență: 16 cu gradele didactice I și II; 

7. Procentul bun de promovabilitate la Bacalaureat; 

8. Număr mare și în creștere a rezultatelor la competiții județene și naționale: olimpiade 

și concursuri; 

9. Săli de clasă, cabinete și laboratoare dotate cu mobilier, echipamente IT performante 

(calculatoare și videoproiectoare) conectate la internet și cu un bogat material 

didactic; 

10. Sală mare de sport, teren sintetic de fotbal și atelier școlar în continuă dezvoltare și 

dotare. 

Director, 

Pr. Prof. Călin Andrei MATEIU 
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