
Motto:  “Şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, 
 cea mai presus de cunoştinţă, 

ca plini să fiţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.” 
(din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel) 
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JURNAL DE BORD- “SIMION MEHEDINTI” 

 

                 Cuvânt de suflet              

Călăuză neabătută pe 
            calea devenirii acestei instituţii; de 

când i-a dat numele: Simion 
Mehedinţi savant, om de cultură 
dar, în primul rând, creştin şi 
iubitor de neam şi ţară. Sunt valori 
mai degrabă virtuţi, pe care nu i-a 
fost ruşine să le promoveze şi să le 
manifeste în viaţă. 
             Iată ce spunea despre 
educaţie acest, om emblematic al 
naţiunii române de la începutul 
veacului XX: „Toate studiile sunt 
importante pentru pregătirea 
tineretului, dar cele mai însemnate 
dintre toate sunt cele care pot 
ridica pe om peste nivelul 
totdeauna şovăitor al judecăţilor 

legate de relativitatea 
Intereselor trecătoare, iar 
Creştinismul o poate face, căci 
el nu e o confesiune oarecare ci 
e formula etică cea mai deplină 
în toată dezvoltarea omenirii 
de până astăzi şi cea mai 
sigură temelie pentru 
progresul individual şi 
naţional.   

Mai valoroase decât 

oricând aceste cuvinte se 

opun tuturor falselor modele 

promovate de majoritatea 

mass-mediei din zilele noastre. 

     Este motivul pentru care 

slujitorii acestei şcoli se 

străduie fiecare, după puteri, să formeze aceşti elevi, văduviţi de 

experienţe existenţiale şi educaţionale benefice; în spirit creştin, prin 

formarea lor în lumina valorilor sigure ale iubirii, respectului faţă de 

familie, de societate, de muncă, de viaţa dăruită de Bunul Dumnezeu. 

 
Director Anca Roşca 
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“Natura ne 

aseamănă. 

Educaţia ne 

deosebește.” 

Confucius 

Perspectivele formării profesionale 
 România a 
adoptat Strategia Eu-
ropeană pentru Ocu-
pare (revizuită), 
politica în domeniul 
ocupării forţei de 
muncă fiind în con-
cordanţă cu obiec-
tivele şi liniile direc-
toare ale acestei 

strategii. Situaţia actuală arată că 
România a făcut progrese în restruc-
turarea sistemului de formare profe-
sională continuă. Una din direcţiile 
de acţiune, pentru a asigura necesarul 
de forţă de muncă calificată/
competenţe pentru companii, este 
elaborarea politicilor de învăţare pe 
tot parcursul vieţii în corelare cu evo-
luţiile pieţei muncii, prin larga con-
sultare a partenerilor sociali, a me-
diului de afaceri, a celorlalte institu-
ţii/organizaţii implicate în sistem. 
 Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, publicată în M.O. nr 
18/10.01.2011, a introdus Titlul V, 
Învăţare pe tot parcursul vieţii şi re-
glementează, la nivel naţional, con-
ceptele şi modul de organizare a 
acestei activităţi. Educaţia perma-
nentă reprezintă totalitatea activităţi-
lor de învăţare realizate de fiecare 
persoană pe parcursul vieţii în con-
texte formale, nonformale şi infor-
male, în scopul formării sau dezvol-

tării competenţelor 
dintr-o multiplă per-
spectivă: personală, 
civică, socială ori 
ocupaţională. Învă-
ţarea pe tot parcursul 
vieţii cuprinde edu-
caţia timpurie, în-
văţamântul preuni-
versitar, învăţamân-
tul superior, educaţia 

şi formarea profesională continuă a 
adulţilor. 
 În concordanţă cu Strategia 
Europeană pentru Ocupare, deviza 
şcolii noastre este: "Investiţi în 

oameni". Pentru a îndeplini cerinţele 
ce decurg din deviza şcolii şi care 
asigură calitatea, este necesar a fi 
îndeplinite o serie de obiective cu 
privire la formarea cadrelor didactice 
din şcoala noas tră ,  care se 
concretizează în Planul personal de 
formare-dezvoltare a carierei. Acesta 
trebuie să cuprindă următoarele 
elemente: 
- participarea la cursuri de formare în 
domeniul ştiinţific şi metodic pentru a 
putea fi la curent cu ultimele noutăţi 
ştiinţifice existente şi aplicabile în 
diferite domenii ale societăţii; apli-
carea unor metode active de formare/
dezvoltare a personalităţii în care ac-
centul să cadă pe activitatea elevului, 
profesorul stabilind doar traiectoria pe 
 care urmează a fi condus efortul de 
învăţare al acestuia; 
- participarea la inspecţiile şcolare şi 
la examenele care certifică obţinerea 
unor grade didactice; 
- activităţi psihopedagogice care 
tratează elevul aflat în dificultate, 
comportamentul acestuia; 
- simpozioane care transpun în prac-
tică modele de acţiune, gândire ale 
elevilor şi profesorilor şi care asigură 
prestigiul şcolii în competiţia cu cele-
lalte şcoli, condiţie esenţială pentru 
supravieţuirea pe piaţa ofertei de edu-
caţie; 
-  p r o g r a m e  d e  r e c o n v e r s i e 
profesională pentru profesorii care 
trebuie să se adapteze mai uşor la 
paleta de meserii cerute pe piaţa 
muncii, întrucât viitorii absolvenţi 
trebuie să se califice în domenii 
actuale cerute de dinamica societăţii. 

S P E R A N Ţ A  
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 În şcoala  noastră se constată un 
interes activ  pentru participarea la 

activităţile de formare-perfecţionare. Astfel 
un număr de 9 cadre didactice s-au înscris la 
examenele pentru obţinerea gradelor 
didactice. Programele de formare 
profesională acreditate de CCD (derulate 
prin Programul PEER, POSDRU) sau 
diferite universităţi au condus la participarea 
unui număr însemnat de cadre didactice. 
Pentru a se forma competenţele şi abilităţile 
cadrelor didactice care lucrează cu elevi 
având CES, în perioada octombrie-
noiembrie 2011, în şcoală s-a desfăşurat 
Cursul de Psihopedagogie specială în 
vederea obţinerii atestatului de formare în 
educaţie specială. Pe toată durata sa, 
cursanţii au valorificat experienţa şi 
c o m p e t e n ţ e l e  î n  d o m e n i u  a l e 
prof.universitar Verza de la Universitatea de 
Psihologie Specială, Bucureşti. Alături de 
domnia sa au participat şi alte cadre 
didactice de la universitatea sus amintită.  
 Pe 26 noiembrie 2011, dl prof. 
universitar Verza a fost invitat să participe 
la Simpozionul Internaţional "Terapii 
specifice şi activităţi de recuperare, 
compensare şi de integrare a elevilor cu 
CES pe piaţa muncii", organizat de cadrele 
didactice din şcoala noastră sub îndrumarea 
doamnelor director Roşca Anca şi Buruiană 
Maria. Lucrările prezentate în cadrul acestui 
simpozion au adus în faţa invitaţilor modele 
de gândire şi acţiune materializate prin 
activităţi desfăşurate cu elevii având CES. 
Cu această ocazie au fost aduse în prim plan 

şi proiectele europene derulate pentru 
educarea şi integrarea elevilor cu nevoi 
speciale: "Părinţi optimi pentru viitor" 
2006-2009  şi "Integrarea tinerilor în 
dificultate pe piaţa muncii"  2008-2010. 
   Creativitatea, gândirea flexibilă, 
integratoare sunt condiţii esenţiale într-o 
societate a cunoaşterii. Ne preocupă foarte 
mult dezvoltarea carierei angajaţilor 
noştri, premisă a succesului în activitatea 
educativă.  
 Formarea cadrelor didactice 
influenţează viitorul generaţiilor tinere, de 
aceea ne propunem să fim la curent cu 
ultimele noutăţi ştiinţifice, metodice, pe 
care să le putem aplica în educaţia 
acestora. Integrarea activă a tinerilor pe 
piaţa muncii depinde de formarea/
dezvoltarea personalităţii lor în timpul 
anilor de studiu.   

 Imperativul nostru strategic se 
axează pe programul de formare a cadre-
lor didactice în scopul dezvoltării institu-
ţiei şi pentru a concura cu succes în com-
petiţia cu celelalte şcoli. Realizarea planu-
lui de şcolarizare în fiecare an face parte 
din politica noastră. Dorim să câştigăm şi 
să menţinem încrederea elevilor,a părinţi-
lor în resursele umane din această institu-
ţie. 
 Pentru îmbunătăţirea continuă a 
întregii noastre activităţi ne bazăm pe im-
plicarea tuturor salariaţilor noştri, con-
ştienţi şi responsabili de realizarea activi-
tăţii de formare în scopul dezvoltării cari-
erei. 
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“Educaţia este 

abilitatea de a 

asculta aproape 

orice lucru fără să

-ţi pierzi răbdarea 

sau încrederea în 

tine.” 

Robert Frost 

S P E R A N Ţ A  

S.N.A.C. - Strategia Naţională de Acţiune Comunitară 
 Acţiunea 
comunitară implică 
stabilirea unui 
parteneriat între licee 
(învăţământul de 
masă) şi şcoli speciale 
(învăţământ special). 
Este un program 
educaţional  care 
uneşte liceele cu 
şcolile speciale şi are 

scopul de a mări interacţiunea, 
integrarea şi incluziunea socială. 
 Ministerul Educaţiei 
Cercetării Tineretului şi Sportului 
organizează în fiecare an, concursul 
naşional de dans ,,Împreună pentru 
viitor“, cu două secţiuni: dans 
tradiţional şi dans modern. 
Partenerii SNAC pot participa cu 
echipe mixte de elevi la fiecare din 
cele două secţiuni ale concursului. 
 Şcoala noastră are încheiate 
parteneriate în cadrul SNAC cu 
Grupul Şcolar ,,Sf. Maria“şi 
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi 
Turism ,, Dumitru Moţoc“.  
 La concursul de dans am 
participat cu: 
• Formaţia de dansuri populare 
,,Siminoc“ –în parteneriat cu elevi 
de la Colegiul Tehnic ,,D. Moţoc“. 
• Formaţia de dans modern 

,,M&S“ - în 
parteneriat cu elevi de 
la Grupul Şcolar ,,Sf. 
Maria“ . 
 În timpul 
pregătirii dansurilor 
pentru concurs, elevii 
au socializat, s-au 
legat prietenii, s-au 
ajutat, îndrumat şi 
coordonat reciproc. 
Au învăţat ce 

echipă, au conştientizat cât de 
important este fiecare membru al 
echipei indiferent de  şcoala de la 
care provine. Munca lor, de aproape 
de o lună de antrenamente  
obositoare  făcute cu seriozitate şi 
responsabilitate, nu a fost în zadar.  

 La faza judeţeană a 
concursului naţional de dans am 
obţinut următoarele rezultate: 

- Locul I la dans tradiţional a fost 
ocupat de formaţia de dansuri 
populare ,,Siminoc“ cu o suită de 
dansuri moldoveneşti 
- Locul II la dans modern ocupat de 
formaţia de dans modern  ,,M&S “ cu 
dansul ,,Family party“ 
 Echipa Siminoc va reprezenta 
judeţul Galaţi la faza regională a 
concursului de dans, secţiunea dans 
tradiţional. 
 

Prof. Lucica Dumitrache 
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 Ziua Mondială a Drepturilor 
Consumatorilor a fost marcată, la Grupul 
Şcolar „Simion Mehedinţi” Galaţi, prin 
organizarea fazei judeţene a Concursului pe 
teme de protecţia consumatorilor. 
 Acest concurs este parte a 
Proiectului Naţional „Informarea şi 
educarea tinerilor consumatori din şcoli” cu 
tema „Suntem informaţi suntem educaţi” 
din învăţământul special pentru elevi cu 
dificultăţi de învăţare, organizat de ANPC – 
România în parteneriat cu instituţii de 
învăţământ din ţară. 
 La această fază a concursului au 
participat 14 elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale, din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi 
nivel 2 de calificare învăţământ special. 
 În desfăşurarea concursului au fost 
implicate şi alte instituţii: 
- ISJ Galaţi reprezentat de d-na inspector 
Corina Tatu – preşedinte comisie, 
- OPC Galaţi reprezentat de d-na comisar 
Maria Tăbăcaru, observator. 
  

 Concursul a constat în 2 probe: 
scrisă şi practică.  
 Ocupanţii locului I sunt: 
Dumitru Ovidiu – clasa a IX-a  

Traşcă Cătălin – clasa a X-a 

Ghiţău Mădălina – clasa a XI-a  

Popa Andrei – nivel 2 de calificare 

 Toţi elevii participanţi au primit 
diplome iar câştigătorii vor participa la 
faza naţională a concursului, care va avea 
loc în perioada 3-6 aprilie 2012 la Grupul 
Şcolar „Simion Mehedinţi”. 
 Pregătirea şi îndrumarea elevilor a 
fost realizată de un grup de cadre didactice 
din şcoală: Palade Liliana, Dumitrache 
Lucica, Vieru Diana, Mişcalencu 
Mădălina, Chirică Daniela, Florea Sanda, 

Cîşleanu Veronica precum şi Valentina 
Buruiană de la Liceul Teoretic Dunărea 
Galaţi. 
 “Şi elevii cu CES sunt consumatori, 
de aceea, cunoaşterea drepturilor este 
importantă iar şcoala pune accent pe 
informare şi educarea lor în acest sens. În 
şcoala noastră vor continua astfel de 
activităţi care să încurajeze promovarea 
ideii de competiţie şi performanţă, în 
vederea integrării socio-profesionale a 
tinerilor cu CES” – ne asigură  d-na 
director Anca Roşca şi d-na director 
adjunct Maria Buruiană. 
 

Prof. Lucica Dumitrache 
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SIMPOZION 

INTERNAŢIONAL 

“TERAPII 

SPECIFICE ȘI 

ACTIVITĂŢI DE 

RECUPERARE, 

COMPENSARE ȘI 

DE INTEGRARE A 

ELEVILOR  CU 

C.E.S. PE PIAŢA 

MUNCII” 

Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia elevilor cu C.E.S. 

 În şcoala contem-
porană eficienţa educaţiei 
depinde de gradul în care se 
pregăteşte elevul pentru par-
ticiparea la dezvoltarea de 
sine şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii sale. 
Complexitatea finalităţilor 

educaţionale impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele ex-
tracurriculare.  Scopul activităţilor 
extraşcolare este identificarea po-
tenţialului artistic (aptitudine/ tal-
ent) şi dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, deprinderi, cunoştinţe şi 
înţelegere artistică, moştenire cul-
turală (identitate naţională); ex-

primare/ identitate/ dezvoltare in-
dividuală; antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate 
în conţinut, creativitate 
(imaginaţie, rezolvare de 
probleme); abilităţi de comunicare, 

încântare/ plăcere/ satisfacţie/ 
bucurie; interpretare/ prezentare 

(împărtăşirea propriei creaţii artis-
tice a elevilor); cultivarea in-

teresului pentru activităţi socio-
culturale, deprinderi sociale/ lucru 
în grup/ socializare/ lucru coopera-
tiv; facilitarea integrării în mediul 

şcolar, oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei, 
diversitate culturală (identitate eu-
ropeană/ conştientizare mondială); 

conştientizarea ambientală/ con-
servare/ ecologie; încrede-

re/ stimă de sine; învăţare /

interes permanent; fructifi-

carea talentelor personale 
şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale.  
 Activităţile ex-
traşcolare se desfăşoară 
într-un cadru informal, ce 

permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să-şi max-
imizeze potenţialul intelectual. 
 Oricât ar fi de importantă 
educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor forma-
tive exercitate asupra copilului. 
 Activităţile extraşcolare or-
ganizate la Grupul Şcolar “Simion 
Mehedinţi” au conţinut cultural, ar-
tistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau simple activi-
tăţi de joc sau de participare la viaţa 
şi activitatea comunităţii locale. 
 Implicarea elevilor şcolii 
noastre în aceste activităţi este difer-
ită, în funcţie de aptitudinile lor, 
caracteristicile personalităţii, 
trăsăturile de temperament, trăsături 
ale afectivităţii şi motivaţiei şi nu în 
ultimul rând în funcţie de trăsăturile 
de voinţă şi caracter. 
 Vizitele la muzee, expoziţii, 

monumente şi locuri istorice, case 

memoriale constituie un mijloc de a 
intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului 
nostru.  Aceste vizite oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, 
operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale.  
 Astfel de activităţi au fost 
realizate la: Muzeul Judeţean de 
Istorie „Al. I. Cuza”, Muzeul „Casa 
Colecţiilor” Galaţi din cadrul 
muzeului prezentat mai sus, 
Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii, Centrul Cultural Dunărea 
de Jos. Participarea elevilor la 
aceste activităţi a fost completă, în 

S P E R A N Ţ A  
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 Excursiile, organizate în judeţ sau în 
ţară, contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 
copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea  
respectului pentru frumosul din natură, artă, 
cultură.  Prin excursii, copiii cunosc locul 
natal în care au trăit, muncit şi luptat 
înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească 
ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot 
cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde 
s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 
scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl 
reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşi-
rea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 
Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi 
îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută 
să înţeleagă excursiile nu numai din per-
spectiva evadării din atmosfera de muncă de 
zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural. Câteva dintre destinaţiile excursi-
ilor organizate în unitatea şcolară sunt: mâ-
năstirile din nordul Moldovei sau din Do-
brogea, Predeal, Sinaia, Buşteni, la Soveja, 
etc. 
 Aceste excursii au contribuit la 
îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor în ceea ce 
priveşte frumuseţea ţării, respectului pentru 
spiritualitaea creştină, pentru frumosul din 
natură, artă şi cultură.  
 Activităţile din cercurile de creaţie 
favorizează completarea instruirii şcolare şi 
a educaţiei, având, în acelaşi timp, efecte 
pozitive în privinţa sprijinirii procesului de 
orientare profesională, un câmp de exersare 
a relaţiilor interpersonale şi sociale. 
 Participarea elevilor la aceste cercuri 
de creaţie este în funcţie de aptitudinile, 
preferinţele şi înclinaţiile lor. 
 Aceste activităţi identifică 
potenţialul artistic (aptitudini/ talent), 
îmbunătăţeşte cunoştinţele şi înţelegerea 
artistică, stimulează creativitatea 
(imaginaţie).  Reprezintă un mod de 
exprimare a trăirilor sufleteşti, oferă prilej 
de încântare, plăcere, satisfacţie şi bucurie. 
 Concursurile sunt forme 
competiţionale de activitate extraşcolară, 
organizate pe diferite teme. Elevii şcolii 
noastre au fost implicaţi în concursuri pe 

şcoală “Să-l 
cunoaştem mai bine pe 
Simion Mehedinţi”şi 
judeţene “SNAC”. 
 Participarea şi 
obţinerea unor 
rezultate bune la 
aceste concursuri au 
contribuit în primul 
rând la creşterea 
stimei de sine (elevii au avut mai multă 
încredere în ei), i-au ajutat să înveţe să 
socializeze, să lucreze în echipă şi să 
înţeleagă spiritul de competiţie.   
            Un alt gen de activitaţi 
extracurriculare care contribuie la 
dezvoltarea personalitaţii elevilor cu 
cerinţe educative speciale sunt serbările. 
Unul dintre cele mai aşteptate astfel de 
evenimente este Serbarea de Crăciun, în 
cadrul căreia elevii au posibilitatea de a 
redescoperi tradiţiile şi obiceiurile 
româneşti legate de acest eveniment, să îşi 
manifeste abilităţile în domeniul dansului, 
al cântecului sau al teatrului. La fel de 
îndrăgite sunt Balul Bobocilor şi Balul 
Mărţişorului – evenimente cu tradiţie în 
unitatea noastră şcolară, care oferă elevilor 
posibilitatea de a socializa şi de a-şi 
demonstra aptitudinile într-un cadru 
relaxant. Serbările care marchează 
evenimente istorice (24 Ianuarie, 1 
Decembrie) sau marchează personalităţi ale 
culturii româneşti (Mihai Eminescu, 
Simion Mehedinţi) 
 Implicarea tuturor elevilor clasei la 
aceste Serbări au permis exprimarea activă 
nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-
un domeniu sau altul, ci a unui număr cât 
mai mare de elevi, fiecare contribuind, în 
felul lui, la reuşita 
comună. 
 Spectacolele  
constituie o altă formă 
de activitate extra-
curriculară în şcoală, 
prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea 
minunată a artei.  
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 Deşi această formă de activitate îl 
pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în 
rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită 
rezidă în faptul că ea 
constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii 
puternice, precum şi în 
faptul că apelează, 
permanent, la 

afectivitatea copilului. Elevii Grupului 
Şcolar „Simion Mehedinţi” au 
participat de nenumărate ori la diferite 
spectacole de teatru sau film, prin 
intermediul cărora au avut 
posibilitatea de a-şi îmbogăţi universul 
cultural şi creativitatea. 
 Aceste activităţi specifice vâr-
stei lor, au constituit o sursă de in-
formaţii, dar în acelaşi timp şi un 
punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante, elevii făcând cu-
noştinţă cu lumea artei. 
 Parteneriatele ajută elevii să 
aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în 
viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 
ceilalţi membri ai comunităţii se 
consideră unii pe alţii parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în 
organizarea şcolii şi a clasei de elevi. 
Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter 
opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. În cadrul acestor 
parteneriate se pot parcurge 

următoarele 
conţinuturi: 
transmiterea unor 
informaţii despre 
ecologie, dobândirea 
unor cunoştinţe despre 
relaţia om-mediu, 
educarea unor 
comportamente şi 
conduite 

civilizate,  îmbogăţirea vocabularului 

activ cu cuvinte din diferite domenii, 
cultivarea unor atitudini de 
investigare, cercetare etc. Posibili 
parteneri educaţionali sunt: familia, 
comunitatea locală, mass-media, 
biserica, organizaţii 
nonguvernamentale etc.  
 Activitatea extracurriculară e o 
componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic 
trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în  modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a 
elevilor. Diversitatea activităţilor 
extraşcolare oferite creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta 
educaţională. 
 Activităţile extracurriculare 
mai sus enumerate şi analizate sunt 
apreciate de toţi factorii educativi 
implicaţi întrucât: 
• valorifică şi dezvoltă interesele 
şi aptitudinile copiilor; 
• organizează într-o manieră  
plăcută şi  relaxantă timpul liber al 
copiilor, contribuind la optimizarea 
procesului de învăţământ; 
• formele de organizare sunt din  
cele mai ingenioase, cu caracter re-
creativ; 
• copiii au teren liber pentru a-şi  
manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
• participarea este liber consim 
-ţită, necodiţionată, constituind un 
suport puternic pentru o activitate 
susţinută; 
• sunt caracterizare de optimism  
şi umor; 
• creează un sentiment de sigu 
ranţă şi încredere tuturor partici-
panţilor; 
• urmăresc lărgirea şi adâncirea  
influenţelor exercitate în procesul de 
învăţământ; 

 

Prof. Mădălina Mişcalencu 

Prof. Veronica Cîşleanu 

S P E R A N Ţ A  

“Omul nu poate 

devein om decât 

dacă este 

educat.” 

John Amos 

Comenius 
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 În anul  
2007 se înfiinţa în 
cadrul şcolii noastre 
un cerc care îşi 
propunea dezvol-
tarea capacităţtii 
elevilor de a realiza 
compoziţii plastice 
prin asocieri de idei 
inedite, folosind 
materiale, instru-

mente şi tehnici variate. 
 În toţi aceşti ani, produsele realizate 
de elevi au participat la concursuri, expoziţii 
şi proiecte judeţene şi naţionale, câştigând 
numeroase premii. 
 Toate aceste activităţi s-au 
desfăşurat în cadrul parteneriatelor încheiate 
cu diverse instituţii din oraş şi din ţară: 
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi, 
Palatul Copiilor şi Elevilor Galaţi, Asociaţia 
Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi, 
Centrul de Incluziune ”Maria Montessori” 
Constanţa. 
 Expoziţii şi concursuri  la care am 

participat: 
•     2008-2009  Concurs Judeţean de  
Măşti Tradiţionale „Tradiţii şi obiceiuri la   
români”  - Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia” Galaţi. 
- Expoziţia de mărţişoare „Zâna primăverii, 
vine!” - Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” 
Galaţi. 
- Expoziţia „Arta decorării ouălor de Paşte” 
- Biblioteca Jude-ţeană „V.A.Urechia” 

Galaţi. 
•     2009 -2010 
Expoziţie naţională  
„Mărţişor 2010” - 
Asociaţia Cultural-
Ştiinţifică „Vasile 
Pogor” Iaşi. 
- Expoziţia „Bucuria 
primăverii”, în 
cadrul programului 

de activităţi culturale 
„Mărţişorul, simbolul 
primăverii” - Biblioteca 
Judeţeană „V.A.Urechia” 
Galaţi 
- Expoziţia „Sărbători 
pascale cu oua încondeiate” 
- Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia” Galaţi. 
•     2010 – 2011  
Expoziţia „Arta tradiţiilor 
româneşti” - Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia” Galaţi. 
- Expoziţie naţională „Mărţişor 2011” 
- Asociaţia Cultural-Ştiinţifică 
„Vasile Pogor” Iaşi. 
- Expoziţia „Mărţişorul- tradiţii şi 
obiceiuri româneşti” - Biblioteca 
Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi 
- Expoziţia pascală „Copiii şi lumina 
divină” -  Biblioteca Judeţeană 
„V.A.Urechia” Galaţi. 
•    2011 – 2012 Expoziţie „Să redes- 
coperim magia Crăciunului” - Palatul 
Copiilor şi Elevilor Galaţi 
- Expoziţie „Tradiţii la români” - 
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” 
Galaţi. 
 Prin participarea elevilor la 
aceste cercuri se urmăreţte dezvol-
tarea şi acumularea unor abilităţi utile 
pentru: 
-     descoperirea valorilor umane; 
-    dezvoltarea sensibilităţii, imagi-
naţiei şi creativităţii artis-
tice; 
- dezvoltarea exprimării li-
bere a copiilor; 
-   studiul formei şi al culo-
rii. 

 

 

Prof. Sanda Florea 

Prof. M. Mişcalencu 

Inf. Matilda Dima 

“Pentru a se 

dezvolta tot 

mai mult, 

omul trebuie 

să creeze, nu 

să copieze.” 

Antoine de 

Saint-Exupery 
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Activităţi des-

fășurate cu clasele  

a IX-a  și a X-a H.S 

Dăruieşte lumina cunoaşterii 

S P E R A N Ţ A  

“Educaţia e ca un 

pom fructifer, 

dacă nu e altoită, 

face fructe mici și 

acre.” 

Robert Frost 
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Cercul “Mâini îndemânatice” 
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Importanţa orei de dirigenţie 
            Multe se mai pot 
spune despre orele de diri-
genţie dar, cred că ele 
rămân o realitate incon-
testabilă a mentalului co-
lectiv şi a percepţiei mod-
ului în care tinerii aflaţi pe 
băncile şcolii se apropie de 

această instituţie cu acea dragoste 
fără de asemănare pe care o 
păstrăm fiecare în lada de zestre a 
copilăriei şi a tinereţii noastre! 
           Fie că este vorba despre 
consiliere pe teme de orientare 
profesională, fie că ne referim la 
analiza situaţiei la învăţătură şi dis-
ciplină, activitatea educativă şco-

lară şi extraşcolară se 
regăseşte în fişa de ob-
servaţie psiho-pedagogică 
a elevului şi se întregeşte 
prin relaţia directă dintre 
elev şi profesorul-
diriginte!  
             Aproape în toate 
orele de dirigenţie, în 

funcţie de tema propusă sau de ac-
tivitatea planificată, realizez un 
sondaj de opinie privitor la per-
cepţia elevilor mei faţă de tema re-
spectivă, pentru a mă edifica şi 
asupra acceptării sau a neacceptării 
unei asemenea teme de către elevii 
clasei unde sunt şi dirigintă. Ora de 

dirigenţie influenţează ati-
tudinea de atracţie sau de 
respingere a elevului faţă 
de şcoală, iar acesta consti-
tuie doar un aspect al rolu-
lui determinant al muncii 
educative din şcoală. Se 
poate face consiliere şi prin 

activităţi extracurriculare la care să 
fie invitaţi psihologi, poliţişti, med-
ici, economişti şi alţi specialişti din 
diverse domenii, putându-se organ-
iza excursii şi întâlniri cu caracter 
instructiv-educativ. Şcoala nu e 
doar o instituţie capabilă să-l înveţe 
pe elev a-şi însuşi cunoştinţe la dif-
erite materii, ci şi pentru a îndruma 
elevul în probleme cu care se con-
fruntă în viaţa cotidiană. Personal, 
cred că în calitate de profesor şi în 
special de diriginte, reprezinţi 
pentru elevi mai mult decât un 
simplu personaj de cate-dră, mai 
ales că la şcoală, elevii simt nevoia 
să fie îndrumaţi şi apăraţi de cine-
va, iar aici intervin diriginţii. Ştiu 
că de multe ori, am reuşit să am o 
colaborare excelentă cu elevii pe 
care i-am îndrumat şi m-am im-
plicat permanent în educarea lor. 
Deseori, am discutat probleme de 
viaţă, i-am consiliat şi am încercat 
să le ofer mereu un bun exemplu 
din şcoală şi din societate. 
         A fi profesor la inima elevilor 
înseamnă mai mult decât a veni la 
muncă şi a te uita cum trece timpul 
sau cum trece luna ca să iei salariul, 
aşteptând să ajungi mai repede 
acasă.   Încerc să  îmi fac datoria la 
clasă cu tot sufletul şi încerc să-i 
“adaptez” la realitate şi să-i previn 
asupra provocărilor din afara şcolii. 
Copiii aceştia au nevoie să primeas
-că o educaţie completă şi com-
plexă la şcoala unde ei învaţă, iar 
aceasta înseamnă că pe lângă mate-
riile obligatorii, elevii trebuie să 
primească răspunsuri şi la alte 
întrebări care vizează viaţa. Con-

S P E R A N Ţ A  
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programul şcolar în care dirigintele poate 
să se apropie de sufletul elevului său.  
Astfel, relaţia de comunicare directă din-
tre profesor şi elev trebuie sa existe mai 
ales acum, când elevii au mai multă ne-

voie de căldură sufletească, de apropiere.  
 Din orar vă sfătuiesc să renunţati 
la o oră de predare ca să puteti sta de 
vorbă cu elevii voştri. Dar, vezi doamne 
profesor, care ar renunţa la o oră de 
predare ca să “fabuleze” despre 
problemele care sunt pe placul elevilor? 
Vreau să cred că respectul pentru şcoală  
mai este pe undeva pe acolo, în străfun-
dul sufletului fiecăruia dintre cei im-
plicaţi în actul didactic, deopotrivă elevi 
şi profesori! 
 

Prof. Mirela Chirica 

documentării, implementării şi 
certificării Sistemelor de management 
al calităţii.  
 Lucrarea se adresează în special 
elevilor care se pregătesc în şcoli cu 
profil tehnic pentru industria lemnului, 
managementul calităţii, controlul 
calităţii etc; deasemenea, lucrarea va 

constitui un instrument util pentru toţi 
speciliaştii firmelor care doresc să-şi 
implementeze şi certifice sistemele de 
management al calităţii în scopul 
creşterii competitivităţii pe piaţa 
europeană. 
 Redau mai jos un articol apărut 
în ziarul Adevărul, referitor tocmai la 
cunoaşterea consuma-torilor în ceea ce 
priveşte calitatea materialelor folosite 
la fabricarea mobilei şi riscul 
achiziţionării unor produse de mobilă 
care poate fi cancerigen. 
 “Avertisment: Vă veţi îngrozi 
citind acest articol, iar persoanele 
ipohondre  ar putea suferi chiar o criză 
de panică.  Pur si simplu , prezentam o 
problema grava, reala, fara sa inventam 
sau sa supralicitam ceva.  

 Politica europeană în domeniul 
calităţii cultivă conceptul "MADE in 
EUROPE" care va deveni emblema 
modernă a produselor şi serviciilor oferite 
de europeni întregului comerţ 
internaţional, o filosofie a calităţii şi 
respectului faţă de consumator şi faţă de 
protecţia consumatorului, prin produsul şi 
serviciul european oferit spre consum. 
Toate aceste aspecte impun firmelor 
condiţia de competitivitate în spaţiul 
economic european şi mondial.  
 În acest context, abordarea calităţii 
produselor şi serviciilor trebuie facută într
-un cadru mult mai amplu, pornind de la 
mediul în care sunt acestea realizate, 
respectiv de la sistemele de management 
care vizează calitatea şi siguranţa 
produselor în utilizare şi consum. Dintre 
sistemele moderne de management cel 
care asigură condiţiile necesare realizării 
unui mediu organizaţional corespunzător 
realizării calităţii, constituind totodată 
fundamentul necesar implementării şi 
certificării facile şi a altor sisteme 
moderne de management. Se urmăreşte 
abordarea în detaliu a problematicii 

Protecţia consumatorului pentru produsele de  folosinţă 

îndelungată - Produse de mobilă 
“Școala 

trebuie să te 

înveţe a fi 

propriul tău 

dascăl, cel mai 

bun și cel mai 

aspru.” 

Nicolae Iorga 
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S-a demonstrat ştiinţific că 
factorii care favorizează apariţia 

„racului" sunt multipli. 
Totul poate fi cancerigen 
- de la aerul pe care îl 
respirăm la apa pe care o 
bem şi la... mobila din 
casă. Aerul, apa sau 
mobila pot conţine 
anumite substanţe 
chimice în exces. O mare 
parte din mobila care se 

vinde pe piaţa din Romania 
conţine formaldehidă.  
 Tumorile cancerigene 
provocate de formaldehidă apar, 
de obicei, în fosele nazale, 
cavitatea bucală, piele ţi tubul 
digestiv. Riscul îmbolnăvirii 

creşte proporţional cu 
durata expunerii. Iar 
durata expunerii este, de 
obicei, mare, dacă 
ţinem cont de faptul că 
formaldehida se găseşte 
nu doar în fumul de 
ţigară, ci si in mobila 
lacuita (in special cea 
obţinută din 
semifabricate din lemn - 

PAL, PFL, placaj, panel etc.), în 
materialele utilizate la zugrăvit, 
în plăcile din fibre de lemn 
sintetice, în tapet, în diferite 
tipuri de vopsele, lacuri, 
dezinfectanţi, covoare sintetice, 
plastic etc. Un mobilier de cali-

tate proa-stă este la fel de 
nociv ca fumatul. Specia-
liştii recomandă plăcile 
din lemn natural, mărcile 
cunoscute de vopsea, co-
voarele din lână. În cazul 
plăcilor de lemn sintetic, 
trebuie optat pentru cele 
ale căror margini pot fi 
acoperite, limitând cît 

mai mult răspândirea toxinelor.    
  

Sfaturi pentru prevenirea 

riscurilor. Există în România şi 
producători care îşi respectă clientela 
şi au luat-o chiar înaintea 
autorităţilor, adaptându-se 
normativelor europene.  
- un sfat important: pe cât posibil, la 
început, e mai bine să depozitaţi 
mobila nouă, pentru o perioadă, în 
spaţii aerisite şi nu direct în camerele 
în care vă petreceţi cea mai mare 
parte a timpului. În mod similar, 
evitaţi să vă mutaţi imediat în 
apartamentele proaspăt zugrăvite/
redecorate.  
 În alegerea mobilei se va ţine 
cont de: 
- calitatea mobilierului prin: aspectul 
general, uniformitatea culorii şi a 
finisajului, designul ergonomic, 
stabilitatea meselor, scaunelor, 
alinierea uşilor, funcţionarea uşilor, a 
sertarelor, broaştelor, zăvoarelor, 
mânerelor, poziţia ornamentelor.   
- dacă există posibilitatea 
achiziţionării în rate a produsului 
respectiv şi care sunt condiţiile 
comerciantului în astfel de situaţii 
(rata dobânzii, documentele 
solicitate, rata lunară, durata planului 
de rambursare a creditului etc.); 
- dacă există servicii gratuite la acel 
produs, concretizate în: transport la 
domiciliu; asistenţa tehnică la 
domiciliu, instalare, montare etc. 
 Atenţie! fiind un produs de 
folosinţă îndelungată, trebuie solicitat 
certificatul de garanţie; În cazul 
produselor de mobilă şi mobilier, 
perioada minimă pentru garanţie, 
stabilită prin lege, este de 12 luni. 
- transportul la domiciliu şi montarea 
mobilei sunt asigurate de agentul 
economic; 
- asigurarea service-ului se face de 
persoane specializate care se 
deplasează la domiciliul clientului. 

Prof. Liliana Palade 

S P E R A N Ţ A  
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 Oferta educaţională şi terapeutică a 
şcolii noastre se adresează în principal 
elevilor cu deficienţe mintale uşoare, 
moderate, dar şi celor cu deficienţe mintale 
severe şi asociate, în anul şcolar 2010 – 
2011 luând fiinţă prima clasă formată din 
două grupe de elevi cu handicap mintal 
sever. 
 Şcoala oferă pe lângă activităţile 
didactice şi terapiile specifice de 
compensare (psihodiagnoză, consiliere, 
orientare şcolară şi profesională, 
kinetoterapie, terapii şi programe de 
intervenţie) şi activiţi extracurriculare într-o 
gamă bogată şi diversificată. Pentru buna 
desfăşurare a întregii activităţi, şcoala 
colaborează, încheind acorduri de 
parteneriat şi cu alte instituţii de învăţământ 
(Palatul Copiilor şi Elevilor, Grupul Şcolar 
„Dumitru Moţoc”, Grupul Şcolar „Sfânta 
Maria”, Liceul cu Program Sportiv ş.a.), cu 
autorităţile locale şi, nu în ultimul rând, cu 
părinţii elevilor noştri.  
 Obiectivul acestei şcoli este 
integrarea elevilor cu cerinţe educative 
speciale în comunitate, dezvoltarea 
activităţilor creative şi expresive ale 
acestora, participarea la acţiuni şi activităţi 
prin care să simtă că fac parte din 
comunitate, că nu sunt excluşi şi, implicit, 
sensibilizarea întregii comunităţi, astfel 
încât sentimentul că sunt marginalizaţi să nu 
le mai domine viaţa. 
 Efectivul elevilor cu alte tipuri de 
diagnostice, cum ar fi: autism, sindromul 
Longdon-Down,etc. a crescut în ultimii ani, 
pentru aceştia existând programe speciale de 
monitorizare şi atingere a progresului. 
 Prin toate activitaţile instructiv-
educative şi terapeutice oferite de şcoală, se 
urmăreşte stimularea dezvoltării intelectuale 
şi fizice, a elevilor. 
 Pentru integrarea socială a acestor 
copii cu nevoi speciale, cadrele didactice 
din şcoală se implică cu devotament în 
diverse activităţi extracurriculare organizate 

în judeţul nostru, dar şi în afara lui, 
cum ar fi: 
   - excursie în Brăila, 
cu atingerea 
obiectivelor turistice: 
staţiunea balneo-
climaterică „ Lacu 
Sărat”, vizitarea 
Grădinii Zoologice şi 
a Orăşelului Copiilor 
din Parcul Monument 
al oraşului; 
Excursiile au contribuit la lărgirea 
cunoştinţelor teoretice ale elevilor, 
realizând în acest mod legătura între 
teorie şi practică; 
 - vizionarea filmelor de animaţie 
3D, ce sunt un bun prilej de de-
scoperire a unei lumi magice, lumea 
poveştilor, elevii având posibilitatea 
de a înţelege valorile umane, dez-
voltându-şi astfel gustul pentru cul-
tură; 
-  participarea elevilor la proiectul 
educaţional „ECO – educaţie în co-
munitate”, desfăşurat în Parcul 
„Mihai Eminescu”, prin care elevii 
învaţă să protejeze mediul încon-
jurător. Scopul activităţii este 
conştientizarea necesităţii de a ocroti 
şi iubi natura prin „formarea unei 
culturi ecologice”; 
-  vizitarea de către elevi şi părinţii 
lor, a „Expoziţiei Naţionale de 
păsări, porumbei şi  animale mici”, 
cu scopul de a se 
familiariza cu o 
parte din „lumea 
păsărilor şi ani-
malelor”, totodată 
fiind şi un mo-
ment de destindere 
şi relaxare. 
 

Educator şcolar  

Mihaela Hana 

Oferta şcolii pentru clasele cu handicap mintal sever 
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“Școala cea mai 

bună e aceea în 

care vezi alături 

de tine suflete 

care-ţi  sunt ca 

fraţii și surorile.” 

Nicolae Iorga 

Oferta educaţională a Grupului Şcolar “Simion Mehedinţi” 

 Unitatea noastră şco-
lară oferă posibilitatea atât  
elevilor cu cerinţe educative 
speciale cât şi elevilor care 
doresc o formare continuă, un 
proces instructiv- educativ de 
calitate pentru viitoarea car-
ieră, prin parcurgerea atât în 

învăţământul liceal cât şi profesion-
al. 
 După absolvirea fiecarui 
nivel de pregatire, absolvenții vor 
primi certificate de competenţe 
profesionale corespunzatoare 
calificării optate. 
 Nivelul 2 de calificare, în 
domeniul Mecanic cu specializarea 
Tinichigiu vopsitor auto, oferă 
absolvenţilor competenţe specifice 
ce vor contribui la formarea 
deprinderilor în: identificarea şi rem-
edierea defectelor cadrului sau 
caroseriei automobilelor; realizarea  

protecţiei anticorosive şi terosonice 
a caroseriei şi estetica automobilului. 
 Nivelul 2 de calificare în do-
meniul Fabricarea produselor din 
lemn  cu specializarea Tâmplar 
universal, oferă absolvenților com-
petențe specifice ce vor contribui la 
formarea următoarele deprinderi: 
asigură îmbinarea materialelor, taie, 
decupează, găureşte elementele la 
dimensiunile specificate; 

interpretează desenul tehnic al 
ansamblului ce urmează a fi realizat; 

dovedeşte o bună cunoaştere 
a utilajelor, sculelor, dispo-
zitivelor şi verificatoarelor 
din dotarea secţiilor de 
producţie, precum şi a 
defectelor, cauzelor şi 
măsurilor de remediere a 
acestora. 
 Nivelul 2 de califica-
re, în domeniul Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice, cu 
specializarea Zidar, pietrar, 
tencuitor, oferă absolvenţilor 
competenţe specifice ce vor contribui 
la formarea următoarele deprinderi 
în: prepararea mortarelor pentru 
zidarii şi tencuieli; executarea 

zidariilor simple, mixte şi complexe; 

executarea tencuielilor obişnuite, 
driscuite, tencuieli decorative; 
    Nivelul 2 de calificare, în 
domeniul Industriei textile cu 
specializarea Confecţioner produse 
textile, oferă absolvenţilor 
competenţe specifice ce vor contribui 
la formarea următoarele deprinderi 
în: efectuarea controlul materialelor 
utilizate în confecţii; 
efectuarea operaţiilor de spănuire; 

realizarea operațiilor de decupare a 
materialelor textile; efectuarea 

operaţiilor de confecţionare a 
semifabricatelor. 
   Nivelul 2 de calificare, în domeniul 
Turism şi alimentaşie cu 
specializarea Bucătar oferă 
absolvenşilor competenţe specifice 
ce vor contribui la formarea 
următoarele deprinderi în: realizarea 
preparatelor culinare şi dietelor; 

pregătirea preparatelor tip ,,catering’’ 
şi ,,fast-food’’; estetica preparatelor 

culinare. 
  Nivelul 2 de calificare, în domeniul 
Estetica şi igiena corpului omenesc 
cu specializarea Frizer, coafor, 
manichiurist, pedichiurist oferă 
absolvenţilor competenţe specifice ce 
vor contribui la formarea 
următoarele deprinderi: de realizarea 
tunsorilor de damă, bărbăteşti; lucrări 
de manichiură, pedichiură; vopsirea 

şi şuviţarea părului, decolorarea,  
realizarea permanentului, realizarea 
lucrărilor de coafură specific 
fizionomiei feţei. 

S P E R A N Ţ A  



P A G I N A  1 7  A N U L  2 0 1 2 ,  N R .  1 2  

  Absolvenţii ciclului inferior al 
liceului de 10 clase, dacă doresc să obţină 
nivelul II de calificare, vor face 732 de ore 
de stagii pentru pregătire practică în 
domeniul dorit. 
 Începând cu anul şcolar 2010-2011, 
şcoala noastră este autorizată pentru 
certificarea competențelor pentru nivelului 
III de calificare. Astfel cei care doresc 
continuarea studiilor la ciclul superior al 
liceului, o pot face la unitatea noastră 
școlară pentru a obţine specializarea în: 
- Tehnician prelucrări mecanice-cu 
formarea următoarelor deprinderi: 
întocmirea documentaţiei tehnologice; 

realizarea traseului de prelucrare 
tehnologică a piesei; analizarea 

confederaţiei piesei în vederea prinderii şi 
prelucrării. 
- Tehnician în construcţii ţi lucrări 
publice-cu formarea următoarelor 
deprinderi: întocmirea fişelor tehnologice 
pentru lucrări de finisaje şi izolaţii, 
analizarea sistemelor constructive ale 
structurilor de rezistenţă, prezentarea 
tehnologiei de execuţie a structurilor 
metalice, din elemente prefabricate, din 
beton armat; 
- Tehnician în industria textilă-cu 
formarea următoarelor deprinderi: stabilirea 
resurselor necesare procesului de producţie, 
respectarea documentaţiei tehnice şi 
construirea tiparelor de bază pentru lenjerie 
şi îmbrăcăminte; 
- Tehnician în prelucrarea lemnului-cu 
formarea următoarelor deprinderi: 
organizarea fluxului tehnologic pentru 
mobilă în construcţie mixtă, elaborarea 
documentaţiei tehnice pentru diferite tipuri 
de uşi şi ferestre, verificarea preciziei de 
prelucrare a utilajelor; 
- Tehnician în gastronomie-cu formarea 
următoarelor deprinderi: îndrumarea 
activităţilor de producţie culinară; 

stimularea perfecţionării pregătirii 
profesionale, aplicarea principiilor protecţiei 
consumatorului în activitatea de producţie 
culinară; 

- Coafor-stilist-cu formarea următoarelor 
deprinderi: realizarea coafurilor prin 
aplicarea diferitelor moduri de stilizare, 
crearea tunsorii potrivite clientului; 

conceperea machiajului potrivit profilului 
clientului . 
 Învăţământul profesional de 2 
ani este organizat după clasa a IX-a ca 
parte a învăţământului liceal, filieră 
tehnologică. Formarea profesională 
iniţială prin învăţământul profesional 
constă în pregătirea profesională generală 
într-un domeniu profesional pe parcursul 
primului an şi pregătire profesională de 
specialitate specifică unei calificari 
profesionale pe parcursul celui de-al 
doilea an de învăţământ profesional. 
Absolvirea celor 2 ani de învăţământ 
profesional se echivalează cu dobândirea 
competenţelor învăţământului obligatoriu 
şi se finalizează cu examen de certificare 
a calificării profesionale. 
 Domeniul Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice cu calificarea Zugrav, 
ipsosar, vopsitor, tapetar oferă 
absolvenţilor de şcoală profesională, 
competenţe specifice ce vor contribui la 
formarea următoarelor deprinderi: 
pregătirea materialelor şi realizarea 
zugrăvelilor complexe, realizarea 
gleturilor din ipsos şi a vopsirilor 
complexe. 
 Domeniul Estetica şi igiena 
corpului omenesc cu specializarea 
Frizer, coafor, manichiurist, pedi-
chiurist oferă absolvenţilor de şcoală 
profesională, competenţe specifice ce vor 
contribui la formarea următoarelor 
deprinderi: de realizarea tunsorilor de 
damă, bărbăteşti; lucrări de manichiură, 
pedichiură; vopsirea şi şuvitarea părului, 

decolorarea, realizarea lucrărilor de 
coafură specific fizionomiei feţei. 
 Stagiile de pregătire practică se susţin în 
atelierele şcolii sau la agenţi economici. 
 

Dir. Anca Roşca 
Dir. adj. Maria Buruiană 

“Școala cea 

mai bună e 

aceea în care 

înveţi înainte 

de toate să 

înveţi.” 

Nicolae Iorga 
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