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Viitorul tău întrViitorul tău într--o școală de o școală de 
viitor viitor !!  

E ALEGEREA TA!E ALEGEREA TA!E ALEGEREA TA!   

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

Şcoala vă oferă: 
� PROGRAMUL “BANI DE LICEU”  

250 RON / LUNĂ; 
� BURSE SOCIALE  ȘI  BURSE DE 

MERIT  conform legislaţiei în 
vigoare; 

� decontarea abonamentului de 
transport conform legii; 

� internat și cantină (Cazare gratui-
tă). 

ADRESA: 
STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 43 
RÂMNICU VÂLCEA 
 
CONTACT: 
TEL.: 0350 401 627 
SITE: WWW.GENERALMAGHERU.RO 

Promovarea unui învăţământ de 
calitate, asigurând pregătirea unor 
elevi competitivi pe piaţa muncii. 

Viziunea școlii: 

Proiect  european Erasmus+ cu 
mobilităţi în Germania, Spania, 

Irlanda, Portugalia (Insulele Azore) 



Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea 

Liceu Zi - Filiera vocaţională - Sportiv 

INSTRUCTOR SPORTIV      

FOTBAL  

1 Clas1 Clasă ă --   28 locuri28 locuri   

INVĂŢĂMÂNT  LICEAL  

PERSPECTIVE OFERITE: PERSPECTIVE OFERITE:   

  

Poţi deveni un fotbalist de renume, Poţi deveni un fotbalist de renume, 

poţi juca în echipe importante dacă poţi juca în echipe importante dacă 

ai condiţie fizică, spirit de echipă, ai condiţie fizică, spirit de echipă, 

“nervi de o“nervi de oţţel” şi dorinţa de a fi cel mai el” şi dorinţa de a fi cel mai 

bun şi mai ales, caracter de învingător.bun şi mai ales, caracter de învingător.  

Poţi alege cariera de instructor spor-Poţi alege cariera de instructor spor-

tiv învăţând foarte bine tehnica de tiv învăţând foarte bine tehnica de 

joc, sau poţi deveni antrenor sau joc, sau poţi deveni antrenor sau 

profesor de sport continuând studiile la profesor de sport continuând studiile la 

Academia de sport.Academia de sport.  

  

  

“Tehnica nu “Tehnica nu îînseamnă să fii capabil nseamnă să fii capabil 

să jonglezi cu mingea de 1000 de să jonglezi cu mingea de 1000 de 

ori. Oricine poate să facă asta exersând. ori. Oricine poate să facă asta exersând. 

Atunci poţi să lucrezi la circ. Tehnica Atunci poţi să lucrezi la circ. Tehnica 

este să pasezi mingea către piciorul este să pasezi mingea către piciorul 

drept al colegului tău de echipă, dintrdrept al colegului tău de echipă, dintr--o o 

atingere şi cu viteza potrivită”. atingere şi cu viteza potrivită”.     

  --   Johan Cruyff  (fotbalist și antrenor)Johan Cruyff  (fotbalist și antrenor)   


