LICEUL „ȘTEFAN PROCOPIU”
VASLUI

„Progresul se face pe seama celor perseverenţi!”
(Ştefan Procopiu)
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2020-2021
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui
Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE
pentru anul şcolar 2020 – 2021
Avizat C.A. 15 –I – 2020

Învățământ liceal de zi – clasa a IX-a
Filiera

Profil

Specializare
Filologie

Umanist

Teoretică
Real

Științe
sociale
Matematicăinformatică
(studiul
intensiv al
informaticii)
Științe ale
naturii
6

clase

2

Clase/locuri
2 clase/
56 locuri
2 clase/
56 locuri
1 clasă/
28 locuri
1 clasă/
28 locuri

Filiera Tehnologică

Tehnologică

Filiera

Profilul

Domeniul

Calificarea
Profesională

Clase/
locuri

Electronică
automatizări

Tehnician în
automatizări

1 clasă/
28 locuri

Mecanic

Tehnician
mecatronist

1 clasă/
28 locuri

Turism și
alimentație

Tehnician în
turism

2 clase/
56 locuri

Economic

Tehnician în
activități
economice

1 clasă/
28locuri

Tehnic

Servicii
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TOTAL LICEU ZI

clase

11 clase

3

308 locuri

Învățământ profesional clasa a IX-a
Domeniul

Calificarea
profesională
Mecanic Auto

Mecanic
Tinichigiu vopsitor
auto

Electric

Electrinică
automatizări
Industrie
textilă și
pielărie

Electrician
aparate și
echipamente
electrice și
energetice/
Electrician
exploatare de
joasă tensiune
Electronist
aparate și
echipamente
Confecționer produse
textile

Total 6 clase 168 locuri
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Clase/
locuri
2 clase/
56 locuri
1 clasă/
28 locuri

0,5 clasă/
14 locuri
0,5 clasă/
14 locuri

1 clasă/
28 locuri
1 clasă/
28 locuri

Cine suntem noi…
Strada Castanilor, nr. 3
Telefon:+40 235 318122
Fax: +40 235 318614
Web page: www.lspvs.ro
Email: lspvaslui@yahoo.com

În 1972 a luat fiinţă şcoala care astăzi poartă numele de Liceul "Ştefan
Procopiu", titulatură ce exprimă omagiul adus marelui maestru bârlădean, de
numele căruia sunt legate descoperiri remarcabile în domeniul fizicii.
În ciuda tinereţii sale, de numai 44 de ani de existenţă, unitatea noastră
şcolară a devenit o unitate reprezentativă a învăţământului vasluian nu numai
ca mărime, fiind cea mai mare instituţie de învăţământ din judeţ, ci şi ca
prestigiu, având un rol important în formarea generaţiilor care i-au trecut
pragul, din rândul lor provenind numeroşi specialişti.
Pașii noștri de acțiune pentru a face față concurenței unor școli
similare sunt :
formarea de absolvenți competitivi, capabili să stăpânească la un nivel
superior tehnologia informației si comunicațională;
orientarea actului didactic spre a obișnui elevul să gândească, să
abstractizeze, să comunice în limbile moderne de circulație
internațională;
proiectarea activității școlare în scopul integrării în spațiul european prin
conștientizarea propriei culturi, dar și prin descoperirea altor culturi și
tradiții europene;
convertirea actului de predare-învățare dintr-un act reproductiv într-un
act creativ, cauzal, explicativ;
perfecționarea colectivului didactic pentru înlăturarea formalismului.
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ȘCOALA NOASTRĂ
VĂ OFERĂ
O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine
pregătit, preocupat de succesul elevilor - se organizează (gratuit) ore
de pregătire suplimentară pentru examenele finale;
Pregătire specializată în primele domenii de formare iniţială din
topul cerinţelor pieţei muncii;
Burse şcolare:
 „Burse sociale: Bani de liceu ”-250 Lei
 „Burse profesionale”-200 lei pentru toţi elevii din
învăţământul profesional
 Burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social
Importante premii şi diplome pentru elevii merituoşi;
Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic,
laboratoare dotate corespunzător, reţele de calculatoare performante,
internet,
bibliotecă,
bază
sportivă
modernă,
asistenţă
psihopedagogică şi medicală, tarife reduse de transport etc.;
Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, întreceri
artistice şi sportive, publicaţii ale şcolii şi susţinere financiară
corespunzătoare;
Stagii de pregătire la unităţi şcolare de prestigiu din Europa
(Germania, Franţa,Italia, Spania, Irlanda) în cadrul Proiectelor
Europene Erasmus+, având prioritate elevii calificaţi la faza
naţională a olimpiadelor şcolare și elevii cu rezultate bune la
învățătură;
Posibilitatea parcurgerii unor rute proprii, individuale de pregătire în
cadrul Centrului de Excelenţă la TIC și Informatică creat la nivelul
şcolii;
Pregătirea suplimentară gratuită, în cadrul liceului nostru, pentru
obținerea permisului european ECDL, necesar pentru echivalarea
competențelor digitale la BAC, echivalarea examenelor de birotică
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la facultate și nu în ultimul rând facilitează obținerea unui loc de
muncă în țările din Uniunea Europeană;
Stagii de practică la unităţi de producţie din municipiul Vaslui prin
contracte de parteneriat cu agenţii economici ceea ce facilitează
angajarea absolvenților.
Reduceri pentru efectuarea şcolii de şoferi;
Participarea la cercurile de teatru, pictură, creaţie literară,
mecatronică, informatică;
Condiţii moderne de cazare şi masă la preţuri mici în propriile
cămine pentru elevi (unul pentru fete şi unul pentru băieţi) şi cantină,
acces la internet în cameră etc.;
Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente;
Activităţile didactice în cadrul Liceului „Ştefan Procopiu” Vaslui
se desfăşoară în două schimburi, după cum urmează:
schimbul I între orele 8.00 - 14.00;
schimbul II între orele 14.00 - 20.00.
Pe perioada iernii le asigurăm elevilor navetişti posibilitatea de a face
naveta prin schimbarea programului, cu aprobarea Inspectoratului Şcolar
Judeţean. Ora de curs de 50 de minute pauzele de 10 minute în schimbul I,
iar în schimbul II pauzele de 5 minute, după a treia oră o pauză de 10 minute,
programul terminându-se la ora 19.30.

ATELIERE
CAZARE
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Profesori PERFECTIONAȚI și Elevi INTERESAȚI
Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea continuă:
profesori grad didactic I - 67;
profesori grad didactic II – 28;
profesori definitivat – 25;
profesori doctorat – 2;
profesori stagiari – 26;
Dorim să dezvoltăm şi să valorificăm talentul celor mai buni elevi.
Premii la olimpiadele pe discipline şi concursurile şcolare:
38 de elevi au participat la olimpiade și concursuri naționale obţinânduse următoarele rezultate:
1 elev a obţinut premiul III la faza națională Olimpiada de TIC;
3 elevi au obținut mențiune la faza națională Olimpiada de TIC și
informatică;
1 elev a obţinut mențiune specială la faza națională Olimpiada de
limbi romanice;
6 elevi au obținut medalii la faza națională Olimpiada de TIC și
informatică;
16 elevi au obţinut premiul I la Concursuri naționale;
6 elevi au obţinut premiul II la Concursuri naționale;
6 elevi au obţinut premiul III la Concursuri naționale;
4 elevi a obţinut mențiuni la Concursuri naționale;
330 de elevi au
participat la olimpiade și concursuri județene
obţinându-se următoarele rezultate:
45 elevi au obţinut premiul I la olimpiade și concursuri județene;
50 elevi au obţinut premiul II la olimpiade și concursuri județene;
36 elevi au obţinut premiul III la olimpiade și concursuri județene;
63 elevi au obţinut mențiuni la olimpiade și concursuri județene;
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cercuri şi reviste şcolare:
cerc de robotică;
cerc de informatică;
cerc de pictură;
cerc de teatru;
cerc mass-media;
reviste: „LYSP”,„Inedit”,
„Dialoguri
Istorice”,
„Geoland”
„Competenţe în mass-media”, „Tehnodidactica”, „Procopienii”,
„Buletine informative proiecte”;
Profesorii asigură capacităţi educaţionale şi de formare profesională
tuturor elevilor:
procentul de promovare la examenul de Bacalaureat 2018 - 56%;
procentul de promovare la examenul de competenţe profesionale - 100%;

Liceu

Știință

LSP
9

Performanță

Baza tehnico-materială

Electro

Laboratoare

Laboratoare

50 săli de clasă cu mobilier ergonomic;
23 laboratoare;
24 ateliere pentru instruire practică;
sală şi terenuri de sport;
bibliotecă - 26 000 volume;
cabinet psiho-pedagogic;
cabinet medical:
staţie radioamplificare;
sistem video pentru monitorizarea securităţii în incinta instituţiei şi în
spaţiile aferente;
minihotel: 48 locuri;
Programele: PHARE-TVET 2004-2006, „Consolidare clădiri şi dotare cu
echipamente şi mijloace de învăţământ” 2008/2009, derulate în liceu, răspund
necesităţii
de
modernizare
a
învăţământului profesional şi liceal prin
reabilitarea şi dotarea atelierelor,
laboratoarelor şi sălilor de clasă .
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CONDITII DE CAZARE si MASĂ:
cantină - 250 locuri / serie;
cămin fete - 250 locuri;
cămin băieţi - 240 locuri;
centrală termică pe gaz metan;
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Liceul ”Ștefan Procopiu” - Școală
Europeană!
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui a derulat 40 de proiecte europene în cadrul
programelor Comisiei Europene: Socrates și Leonardo da Vinci (1999-2006),
Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (2007-2013), ERASMUS+ (20142020).

Eforturile noastre în implementarea proiectelor europene au fost răsplătite.
Liceul „Ştefan Procopiu” a obţinut recunoaşterea oficială a titlului de „Şcoală
Europeană” de cinci consecutiv (2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019). În fiecare
an, Liceul ”Ștefan Procopiu” s-a clasat în primele 5 locuri. În anul 2010, Liceul
”Ștefan Procopiu” s-a clasat pe locul al III-lea, iar în 2013 pe locul al II-lea. Cel
mai bun rezultat a fost obținut în 2016 când am obținut Premiul I cu 194 de
puncte (cel mai mare punctaj obținut de o școală la cele 14 ediții ale competiției
naționale ”Școală Europeană”. În anul 2019 ne-am clasat pe locul al III-lea cu
187 puncte.

În decembrie 2016, Liceul ”Ștefan Procopiu” s-a aflat printre cele 7 unități de
învățământ premiate de Institutul European din România pentru promovarea
spiritului și valorilor europene.
Liceul ”Ștefan Procopiu” a fost premiat la competiția națională “ERASMUS+30
ÎN ȘCOLI” organizată de Agenția Națională pentru a marca faptul că în 2017 se
împlinesc 30 de ani de programe educaționale la nivelul Uniunii Europene și 20
de ani de când aceste programe se derulează și în România.

Scopul acestei competiții a fost de a pune în valoare realizările și impactul
proiectelor europene asupra școlilor din România. Liceul ”Ștefan Procopiu”
Vaslui a obținut distincție la secțiunea ”Pionierii” (dedicată școlilor care au
derulat proiecte europene în anii 1998 și 1999) și Premiul I la secțiunea
”Harnicii” (dedicată școlilor care, începând din 1998 și până în prezent, au
derulat cele mai multe proiecte instituționale).

Rezultatele proiectelor europene au fost premiate la fazele județene și
naționale ale concursului ”Made for Europe”, concurs ce are scopul de a
promova şi de a pune în valoare experienţele pozitive şi produsele finale
realizate în proiectele finanțate de Comisia Europeană a obținut premiul I.
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LICEU ZI

SPECIALIZAREA
MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
(STUDIUL INTENSIV AL
INFORMATICII)
PROFIL REAL

FILIERA TEORETICĂ
COMPETENȚE GENERALE

•Identificarea şi clasificarea
unor tipuri de
structuri de date.
•Elaborarea unei strategii
de modularizare şi
abstractizare a prelucrării
datelor.
Aplicarea unor algoritmi în
prelucrarea
structurilor de date.
•Dezvoltarea
competenţelor de
comunicare
şi cooperare în contexte
interactive.
Proiectarea aplicaţiilor
pentru rezolvarea
unor probleme utilizând
instrumente
specifice de prelucrare a
datelor.
Exprimarea unui mod de
gândire creativ în
structurarea şi rezolvarea
problemelor.
•Manifestarea iniţiativei de
a aborda sarcini
variate.

FINALITATEA PREGĂTIRII

Absolvenţii acestei
specializări
obţin Certificat de
competenţe
de operare pe calculator.
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BAZA MATERIALĂ

•13 laboratoare de
informatică;
•470 calculatoare
interconectate în reţea
şi în acelaşi timp printr-o
linie închiriată cu RDS
Vaslu
• Conexiunea Internet este
permanentă
(linie de 100Mb/s)
•Imprimante, scanere,
copiatoare,
13 videoproiectoare, table
electronice interactive
conectate la PC.

SPECIALIZAREA ŞTIINŢE
ALE NATURII
PROFIL REAL
FILIERA TEORETICĂ

Competențe generale
•Receptarea informaţiilor despre lumea vie.
•Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa
de zi cu zi.
•Explorarea sistemelor biologice, sistemelor chimice şi sistemelor
fizice.
•Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul
demonstrării principiilor lumii vii.
•Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii
relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
•Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia
specifică biologiei/ chimiei/fizicii.
•Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru
specifice biologiei/chimiei/fizicii în contexte noi.
•Educarea pentru protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a
mediului înconjurător.

• Baza materială
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SPECIALIZAREA FILOLOGIE
PROFIL UMANIST
FILIERA TEORETICĂ

COMPETENȚE GENERALE
Receptarea în limba engleză/franceza unor mesaje orale şi
scrise transmise în diferite situaţii de comunicare.

Exprimarea în limba engleză sau franceză de mesaje orale
şi scrise adecvate unor situaţii date din viaţa personală şi
socială. Transferul şi medierea mesajelor orale şi scrise
(în limba engleză sau franceză).

Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză
/franceză. Educarea în spirit european prin cunoaşterea
aspectelor principale ale culturii şi civilizaţiei engleze
/franceze.

Formarea elevilor pentru folosirea tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale, competenţe care pot
favoriza succesul viitor.

BAZA MATERIALĂ
cabinete de limbi moderne, laboratoare de informatică,
acces la biblioteca şcolară (26.000
volume), televizor, video, casete audio/video,
videoproiector, retroproiector, table interactive

FINALITATEA PREGĂTIRII
Absolvenţii acestei specializări obțin Certificat de
competenţe lingvistice în limba modernă studiată intensiv
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SPECIALIZAREA ȘTIINȚE SOCIALE
PROFIL UMANIST
FILIERA TEORETICĂ

Identificarea unor fapte,
procese și concepte
specifice domeniului
științelor sociale și a
relațiilor dintre acestea,
prin intermediul
conceptelor specifice
știintelor sociale și umane
Realizarea unor conexiuni
între cunoștințele
dobândite în domeniul
științelor sociale și umane
și aplicarea acestora în
evaluarea și optimizarea
soluțiilor unor situațiiproblemă

COMPETENȚE
GENERALE

Interpretarea din
perspectiva științelor
sociale și umane a
rezultatelor unei analize
sau cercetări și a
diferitelor puncte de
vedere studiate

Utilizarea unor
instrumente specifice
științelor sociale și umane
pentru caracterizarea
generală și specifică a
unei probleme teoretice
și practice

Explicarea unor fapte,
fenomene, procese
specifice domeniului
științelor sociale prin
intermediul modelelor
teoretice

Finalitatea pregătirii

BAZA MATERIALĂ
3 cabinete de științe sociale,
laboratoare de informatică, acces
la biblioteca școlară
(26.000volume), televizor, video,
casete audio/video,
videoproiector, retroproiector,
table interactive

Absolvenții acestei
specializări vor avea
competențe
specifice domeniului
științelor sociale și
umane.
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CALIFICAREA TEHNICIAN ÎN
AUTOMATIZĂRI
PROFIL TEHNIC
FILIERA TEHNOLOGICĂ

COMPETENȚE TEHNICE DOBÂNDITE DE VIITORII ABSOLVENȚI
•Punerea in functiune , utilizarea , intretinerea si repararea sistemelor de
automatizare
•Testarea prototipurilor de automatizare , conceperea si reglarea schemelor de
automatizare , asigurarea controlului tehnic al sistemelor de automatizare in
vederea functionarii acestora conform specificatiilor
DOTĂRI
•Laboratoare de electronică și tehnică de calcul
•Atelier pregătire practică electronică și tehnică de calcul
•Programe dedicate de realizare virtuală și studierea schemelor electrice și
electronice
•Platformă lecții AEL
•Stagii de pregătire practică în colaborare cu agenții economici
FINALITATEA PREGĂTIRII

•Obținerea unui Certificat de Competențe profesionale de nivel 4, recunoscut și în
Uniunea Europeană
POSIBILE ANGAJĂRI
•technicieni in mententanta electromecanica – automatica pentru echipamente
industriale
•operatori responsabili in supravegherea termica a instalatiilor
•automatisti pentru supraveghere si intretinere cazane
•operatori dispeceri in sistemele de automatizare si aparatura de control
•technicieni pentru sisteme si instalatii de semnalizare , alarmare si alertare in caz
de incendiu
•technicieni pt sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
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CALIFICAREA TEHNICIAN
MECATRONIST
PROFIL TEHNIC
FILIERA TEHNOLOGICĂ

COMPETENȚE GENERALE
Executarea de lucrări de
punere în funcţiune,
exploatare, întreţinere şi
reparare a unor sisteme
mecatronice.
Utilizarea schemelor şi
diagramelor funcţionale
specifice sistemelor
mecatronice şi a
documentaţiilor tehnice
pentru stabilirea
caracteristicilor tehnicofuncţionale ale
componentelor şi
echipamentelor
acestor sisteme.
Aplicarea normelor de
protecţie a muncii, de
prevenire şi stingere a
incendiilor, precum şi a
celor de protecţie a
mediului

BAZA MATERIALĂ
FINALITATEA PREGĂTIRII
mijloace didactice
(autoturisme autohtone şi
de fabricaţie străină - Opel, Absolvenţii acestei specializări
B.M.W., Volkswagen, Fiat). obţin Certificat
de competenţe profesionale,
6 ateliere auto cu
nivel 4 de
autoservice în care se
calificare, pentru specializarea
desfăşoară lucrări de
tinichigerie auto, vopsitorie, Tehnician
mecanică, electrice, dotate mecatronist
corespunzător (dispozitiv de
reglare faruri, verificat şi
reglat unghiuri direcţie,
elevatoare), cu avizare RAR,
Inspecţia Muncii.
2 laboratoare auto, 1 sală
legislaţie auto, Staţie
Inspecţie Tehnică Auto,
şcoală de şoferi parc auto
cu: autoturisme,
autocamioane, autobuze,
microbuze.
laborator de mecatronică,
echipat cu două standuri
electropneumatice, cu
echipamente pneumatice şi
electrice: cilindri
Pneumatici, distribuitoare,
supape, senzori inductivi şi
capacitivi, conectori.
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CALIFICAREA TEHNICIAN ÎN TURISM
PROFIL SERVICII
FILIERA TEHNOLOGICĂ

COMPETENȚE GENERALE

BAZA MATERIALĂ

Identificarea factorilor de
influenţă a activităţii de
turism pe baza formelor de
turism, de interes local,
zonal şi naţional.

Elevii profilului Turism Alimentaţie publică îşi
desfăşoară activitatea
practică în :
•Cantina liceului .
•Cămine (460 locuri de
cazare).
•Minihotelul unităţii,
dispunând de 48
de locuri de cazare.
•Laborator informatică
conectat la internet
pentru elevii de la
specializarea Turism.

Dezvoltarea capacităţii de a
elabora itinerarii şi
programe turistice
specifice diferitelor zone de
interes turistic.
Însuşirea strategiilor de
promovare şi
comercializare specifice
diferitelor tipuri de produse
turistice.

Dezvoltarea capacităţii de
investigare a fenomenelor
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FINALITATEA PREGĂTIRII

Absolvenţii acestei
specializări obţin Certificat
de competenţe
profesionale, nivel 4 de
calificare, pentru
specializarea Tehnician în
turism

CALIFICAREA TEHNICIAN ÎN
ACTIVITĂȚI ECONOMICE
PROFIL SERVICII
FILIERA TEHNOLOGICĂ

COMPETENȚE
GENERALE

•Să organizeze şi să conducă activităţi
în cadrul companiilor din domeniul
serviciilor;
•Să fundamenteze strategii.
•Să elaboreze oferta de produse şi servicii
a companiei;
•Să ţină evidenţa contabilă a companiei;
•Să efectueze analiza eficienţei
economico-financiare a companiei
•Pe lângă activităţile specifice, „Tehnician
în activităţi economice”, îşi va dezvolta
competenţe cheie importante pentru
viitoarele activităţi de la locul de muncă:
competenţe de comunicare, de utilizare a
softurilor specifice, va aplica continuu
tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul
de muncă.

BAZA MATERIALĂ

•Laborator de specialitate
dotat cu 30 de
calculatoare conectat la
Internet

FINALITATEA
PREGĂTIRII
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•Absolventii acestei
specializari obtin
Certificat de competente
profesionale,
nivel 4 de calificare,
specializarea
Tehnician in activitati
economice

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani, nivel 3
2020 - 2021
Calificări profesionale propuse:

Domeniul
Mecanic

Electric

Electronică
și
automatizări
Industrie
textilă și
pielărie

Calificarea
profesională
Mecanic Auto
Tinichigiu
vopsitor auto
Electrician
exploatare joasă
tensiune/
Electrician
aparate și
echipamente
electrice și
energetice
Electronist
aparate și
echipamente
Confecționer produse
textile

Clase/locuri
2
56
1
28

clase/
locuri
clasă/
locuri

0,5 clasă/
14 locuri
0,5 clasă/
14 locuri
1 clasă/
28 locuri
1 clasă/
28 locuri

Motive pentru care elevii pot opta pentru învăţământul profesional:
 au posibilitatea să se pregătească în condiţii de muncă reale;
 beneficiază de susţinere financiară prin ,,Bursă profesională’’
subvenţionată de către stat, în cuantum de 200 de lei ;
 elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte
forme de sprijin acordate de partenerul de practică ;
 primesc certificate de calificare profesională nivel3, cu
recunoaştere internaţională după susţinerea şi promovarea
examenului de absolvire;
 au posibilitatea de a efectua cursuri în condiţii avantajoase pentru
obţinerea permisului de conducere, categoria B.
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IMPORTANT !
Pot opta pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani:
elevii înscriși în clasa a VIII-a;
absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare care nu au
împlinit 18 ani până la începerea anului școlar 2020-2021;
înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de
stat.
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat:
29 iunie - 6 iulie 2020- Eliberarea fișei de înscriere în IP3 de către
secretariatul unității de învățământ gimnazial/ înscrierea candidaților
la unitățile de învățământ profesional de stat.
6 iulie 2020- Afisarea listei candidaților înscriși la sediul unității de
învățământ cu clase de învățământ profesional.
7- 8 iulie 2020 Derularea probei de preselecție în unitățile de
învățământ în care s-a decis organizarea acesteia.
7- 8 iulie 2020 - Afișarea rezultatelor.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat:
22 -24 iulie 2020 Înscrierea candidaților respinși la preselecție la
unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional
de stat care nu au organizat sesiune de preselecție/ Eliberarea fișei de
înscriere în IP3 de către secretariatul unității de învățământ gimnazial/
Înscrierea candidaților care nu au participat la prima sesiune de
înscriere la unitățile de învățământ profesional de stat la care au
rămas locuri libere.
24 iulie 2020- Afi?area listei candidaților înscriși la sediul unității de
învățământ cu clase de învățământ profesional.
Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor
speciale de admitere în învățământul profesional de stat:
3 august 2020 afișarea locurilor libere la ISJ iulie - Primirea de către
comisia de admitere județeană a cererilor de admitere în
învățământul profesional de stat
4-7 august -Repartizarea de către comisia județeană de admitere a
absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat, sau care nu au fost
repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada
prevăzută de calendar.
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Calificarea profesionala :
MECANIC AUTO
Domeniul : MECANICA
Nivel de calificare : 3

Competențe tehnice dobândite
•Construcţia şi funcţionarea automobilului
•Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport
•Exploatarea instalaţiilor electrice ale mijlocului de transport
•Diagnosticarea funcţionării automobilului
•Sisteme de mentenanţă
•Întreţinerea motoarelor cu ardere internă
•Întreţinerea şi repararea automobilului
•Conducerea automobilului.

Finalitățile pregătirii

•Certificat de pregătire profesională- nivel 3 .
•Permis de conducere, categoria B.

Stagii de pregătire practică deşfăşurate la agenţi
economici recunoscuţi pe piaţa muncii locale:
SC A&A INVENT SRL VASLUI
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Calificarea profesionala :
TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO
Domeniul : MECANICA
Nivel de calificare : 3

Competențe tehnice dobândite
•Construcția și funcționarea automobilului
•Repararea cadrului și caroseriei automobilului
•Vopsirea automobilului
•Conducerea automobilului

• Finalitatea pregătirii
•Certificat de pregătire profesionala- nivel 3TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO .
•Permis de conducere, categoria B.
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Calificarea profesionala :
Electrician exploatare joasă tensiune/
Electrician aparate și echipamente electrice
și energetice
Domeniul : ELECTRIC
Nivel de calificare : 3
Competenţe tehnice dobândite
•Execută echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi
medie tensiune.
•Măsoară parametrii tehnici ai echipamentelor şi
instalaţiilor electrice de joasă tensiune.
•Asigură întreţinerea şi exploatarea echipamentelor şi
instalaţiilor de electrice de joasă tensiune.
•Aplică norme de calitate în execuţia şi exploatarea
instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune.
•Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii
pentru lucrările executate.
•Menține echipamentele utilizate în stare bună de
funcționare;
•Detectează greșeli și neconformități la lucrările
realizate și le remediază cu promptitudine;
•Aplică măsuri pentru reducerea consumului de resurse
naturale și protejarea mediului înconjurător;
•Citeste și interpretează planurile de executie;
•Execută lucrări de montaj ale traseelor de cablu;
•Execuă lucrări de pozare cabluri și conductoare;
•Efectuează montarea tablourilor electrice de distribuție;
•Efectuează montajul instalației de paratrăsnet și a prizei
de pământ;

Dotări materiale
•Ateliere de instruire practică dotate cu calculator, instalaţie
electrică conform standardelor, bancuri de lucru, truse de
scule, aparate de măsură şi control, dispozitive pentru lipire.
•Laborator tehnologic dotat cu aparatură de specialitate:
microscoape, lupe, videoproiector, machete, aparate şi
instalaţii de măsură şi control, calculatoare pentru fiecare elev
şi soft educaţional specific domeniului de pregătire.

Finalitatea pregătirii
Certificat de pregătire profesionala- nivel 3 recunoscut în spațiul UE
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Calificarea profesionala :
Electronist aparate și echipamente
Domeniul : ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI
Nivel de calificare : 3

Competenţe tehnice dobândite
•Realizează lucrări de bază mecanice și electrice în
domeniul electronică și automatizări;
•Realizează măsurări tehnice în electronică;
•Realizează circuite electronice cu componente
analogice;
•Executarea instalațiilor de iluminat și forță;
•Utilizarea semnalelor și suporturilor de comunicații
electronice;
•Reailizarea sistemelor electronice de comunicații
elecronice;

Dotări materiale
• Laboratoare electronică.
• Atelier pregătire practică electronică.
• Laborator electrotehnică.
• Stagiu de pregătire practică în colaborare cu agenţi
economici.

Finalitatea pregătirii
Certificat de pregătire profesionala- nivel 3 recunoscut în spațiul UE
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Calificarea profesionala :
CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE
Domeniul :
INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE
Nivel de calificare : 3

Competenţe tehnice dobândite
Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru
confecţionare
Construirea tiparelor reperelor produselor textile
Prelucrarea reperelor produselor textile
Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi
Finisarea finală şi ambalarea produselor
confecţionate

Dotări materiale
Atelier de instruire practică dotat cu maşini de
cusut simple şi speciale, manechine,
echipamente pentru croire, maşini automate de
brodat şi tricotat
Laborator tehnologic dotat cu aparatură de
specialitate, mijloace moderne de învăţare (
balanţe electronice, microscoape, lupe textile,
calculator, videoproiector)
Instruire practică realizată la agenţi economici:
SC Confecţii Vaslui SA, SC „Danina” SRL, SC
„Pancarprod” SRL Vaslui

Finalitatea pregătirii
Certificat de calificare nivel 3
Confecționer produse textile
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Concurs de lucrări practiceaplicative ,,Electronicacomponentă a Înaltei
Tehnologii, în viaţa de zi cu zi”

Concurs de limba franceză și
limba engleză

Concurs de informatică

Concursul de fizică ”Ștefan
Procopiu”Participanți:
”procopieni” din clasa a IX-a

Concursul ”Picătura de
matematică” Participanți:
”procopieni” din clasele a IX-a și
a X-a
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Competiții sportive

Întâlnire cu foști elevi Participanți:
”procopieni” din clasele cu
specializarea ”Științe ale Naturii”

Activitate educativă la catedra de
turism

Descoperă Uniunea Europeană

Concursul ”Instituțiile Uniunii
Europene”

Activitatea de lansare a proiectului
judeţean „O viaţă sănătoasă”
cofinanţat de Consiliul Judeţean
Vaslui şi desfăşurat de Asociaţia IRIS
Vaslui
Activitate de prevenire a consumului
de canabis, în cadrul Campaniei
Naţionale „Pot altfel” - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consilierre
Antidrog Vaslui - decembrie 2018
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Activitate de
prevenire pe
linia traficului de
persoane în
cadrul
proiectului STAY
FREE - Asociaţia
Valoare Plus
Bacău
(octombrie
2018)

Activitate
preventiveducativă pe
linia respectării
prevederilor
Legii 126/1995
modificată
privind regimul
materiilor
explozive,pe
perioada
sărbătorilor de
iarnă
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Lansarea
proiectului de
mobilități
ERASMUS+în
domeniul
educației școlare
”Get in Shape for
Europe”
implemenat de
Liceul ”Ștefan
Procopiu” în
perioada
septembrie
2018-decembrie
2020

În data de 7 martie 2019,
membrii Clubului European de la
Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui au
organizat activitatea ”Nuanțele
discriminării”.

Proiectul de schimb interșcolar
”Get in shape for Europe” (GISE)

Proiectul ERASMUS+ ”21st
Century Teaching este un proiect
de mobilități în domeniul
educației școlare în cadrul
programului ERASMUS+

Campania „Săptămâna legumelor
şi fructelor donate” (20-24
noiembrie 2018)
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De la înființare și până astăzi Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui a
demonstrat că este o instituție de învățământ ce oferă servicii de înaltă
calitate, atât din punct de vedere al procesului de învățământ, cât și
din punct de vedere al dotării materiale.
Liceul ”Ștefan Procopiu” încurajează competența în scopul
formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă
asupra viitorului său.
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Vrei să devii un bun
INFORMATICIAN?

Vrei să devii un bun
TEHNICIAN ÎN TURISM?

Vrei să înveți să
construiești un ROBOT?

VREI S Ă FII RESPECTAT ȘI
APRECIAT?
VREI S Ă ȘTII O MESERIE?

LICEUL ”ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI
ADRESA: str. Castanilor, Nr. 3, Cod 730151
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