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               Planuri de viitor, participare la IUF 2022 

 

Pentru că nouă ne pasă de viitorul elevilor noștri, am 

conceput și pus în practică o activitate ce vizează informarea 

corectă în vederea alegerii traseului educațional după 

finalizarea studiilor liceale. 

Astfel, 52 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, interesați 

de a studia la universități din străinătate, au mers la București, 

la Sala Palatului, acolo unde s-a petrecut evenimentul IUF 

2022. Vizita a avut loc în data de 01.10.2022, elevii fiind 

însoțiți de dna prof. Anca Roxana Plînge, dna. prof. Simona 

Ecaterina Răileanu, dna consilier școlar Carmina-Lidia Butoi 

Handuri și dna bibliotecar Iliescu Lucica. 

 Fiind cel mai mare eveniment educațional din Europa de 

Sud și de Est, elevii au avut oportunitatea de a discuta cu 

reprezentanți a peste 150 de universități din lume, cu studenți 

români care au optat să studieze în altă țară și cu echipe de 

consilieri educaționali. 
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Redăm mai jos câteva fotografii surprinse la acest acest 

eveniment.  
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   Credem că demersul făcut a fost eficient, astfel încât 

elevii noștri vor opta fiind bine informați. 

Coordonator programe și proiecte educative, 

                 Prof. Caulea – Popescu Nicoleta 
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