„Viaţa omului numai atunci e preţioasă, când urmăreşte un ideal.”
LIVIU REBREANU

Adolescentule,
Păşeşti acum, timid sau cu îndrăzneală, pe un drum nou. Ia-ţi un răgaz
şi află ce doreşti cu adevărat de la viaţă şi ce trebuie să faci pentru a-ţi
împlini această dorinţă.
A începe un lucru cu gândul la final înseamnă a porni cu înţelegerea
clară a destinaţiei. Înseamnă a şti încotro duce drumul ales şi, mai ales, că
paşii făcuţi te duc doar în direcţia cea bună. Noi îţi vom fi alături, te vom
trata cu seriozitate şi cu respect, te vom asculta şi te vom încuraja să-ţi porţi
paşii spre înainte, căci aceasta ne este menirea.

Ai posibilitatea de a fi un „ins pierdut” într-un colectiv mare sau poţi
deveni „cineva” în mica noastră colectivitate.
Prin întreaga activitate pe care o desfăşoară colectivul nostru de cadre
didactice demonstrează o atitudine responsabilă faţă de educarea tinerilor
pentru munca de calitate, pentru integrarea tinerilor în viaţa socială, imediat
după terminarea studiilor.
Succesele şcolii noastre se oglindesc în numărul mare al reuşitelor la
facultate, în notele mari obţinute de absolvenţi, în procentul ridicat al
promovabilităţii la examenul de bacalaureat.

UN COLŢ AL STRĂBUNEI MOLDOVE
În zona situată între cele două reşedinţe domneşti din vremurile lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt – 30 km-Vaslui, 50 km-Iaşi – s-a simţit
dintotdeauna nevoia unui lăcaş de cultură şi lumină pentru fiii satelor din
acest mirific spaţiu moldav, care a dat culturii româneşti patru iluştri
academicieni: Emil Racoviţă, Emil Condurache, Grigore T. Popa, Radu
Miron.
Liceul “Ștefan cel Mare” are o evoluţie interesantă prin vechimea
existenţei sale: şcoala primară este înfiinţată în anul 1865, având un număr
de 85 de elevi, şcoala gimnazială înfiinţată în 1928 prin contribuţia bănească
a locuitorilor, învăţământul liceal înfiinţat în 1963, profil teoretic cu un
efectiv de 30 de elevi. În anii următori, numărul elevilor ce au păşit pragul
liceului codăeştean a crescut continuu, ajungându-se la un efectiv maxim
de 330 de elevi, în anul şcolar 1978-1979.
Din anul 1976, Liceul Teoretic Codăeşti îşi schimbă profilul devenind
Liceul Industrial Mecanic, subordonat M.I.C.M. şi patronat de fosta
Întreprindere Mecanica Vaslui, pentru ca în anul 1990 să se revină la profilul
iniţial – teoretic.

Începând cu luna aprilie a anului şcolar 1999-2000, Liceul Teoretic
s-a transformat în Grupul Şcolar Codăeşti, în cadrul căruia funcţionează în
prezent clase de liceu din filiera teoretică – specializarea filologie şi din
filiera tehnologică - specializarea lucrător confecţii.
Începând cu anul școlar 2012-2013 denumirea liceului se schimbă in
Liceul Tehnologic ,,Stefan cel Mare „ Codăesti , iar din anul şcolar 20142015 denumirea este Liceul „Ştefan cel Mare” Codăeşti.
De-a lungul anilor, şcoala a beneficiat de aportul unor cadre didactice
de o mare valoare, precum: Constantin Didilescu, Constantin Zaharia,
Aurel Barzu, Gheorghe Ciobanu, Georgică Alexandrache, Neculai
Abaza, Constantin Ghelbere, Elena Holicov, Octavian Botez, Vasile
Calistru.
Ne mândrim astăzi cu foşti elevi ai şcolii noastre, ajunşi pe cele mai
înalte trepte ale învăţământului: academicianul Radu Miron şi profesorii
universitari Livinţ Ghiţă, Ciobanu Romică, Patrascu Ionut, Mirela
Popa, Botu Elvis-Gabriel, Codreanu Alexandra, Livint Olguta.
În prezent şcoala noastră este deschisă tuturor elevilor şi reprezintă un
punct de atracţie permanentă atât prin structura reţelei şcolare, cât şi prin
calitatea actului instructiv-educativ, prin potenţialul material şi tehnicodidactic pus la dispoziţia elevilor.

CINE SUNTEM ....
În anul şcolar 2019-2020, Liceul ,,Ştefan
cel Mare „ Codăeşti cuprinde: 5 grupe
învăţământ preşcolar, 12 clase învăţământ
primar, 12 clase învăţământ gimnazial,10
clase învăţământ liceal şi profesional.
Momente aniversare:
-50 de ani de la înființarea liceului;
-150 de ani de la înființarea școlii gimnaziale.
BAZA MATERIALĂ
Unitatea noastră de învăţământ dispune de un spaţiu de şcolarizare format
din:
 8 clădiri;
 30 săli de clasă în care învaţă 876 elevi;
 laborator de chimie – biologie – fizică;

 două cabinete de tehnologia informaţiei dotate cu 52 de calculatoare,
multifuncţional, videoproiector, mobilier adecvat;
 cabinet de limba şi literatura română;
 cabinet de istorie:
 atelier de mecanică;
 biblioteca ce dispune de un fond de carte de peste 18000 de volume;
 Centru de Documentare şi Informare dotat cu retroproiector, televizor,
video, radiocasetofon cu CD, calculatoare conectate la Internet;
 teren de sport;
 sală de sport nouă cu dotările corespunzătoare;
 materiale didactice din dotarea cabinetelor şi laboratoarelor;
 săli în care se desfăşoară activitatea serviciilor secretariat şi
contabilitate.
RESURSE UMANE
Pregătirea elevilor din cadrul Liceului ,,Stefan cel Mare„ este asigurată
de un corp profesoral competitiv. Deşi şcoala este în mediu rural,
beneficiază de o încadrare bună:

5 educatoare: 3 cu gradul I, 1 cu gradul II şi 1 necalificat;

15 învăţători: 8 cu gradul I, 2 cu gradul II, 3 definitivi şi 2 debutanţi;

35 de profesori:
o
13 cu gradul I;
o
5 profesori cu gradul II;
o
10 profesori cu definitivat;
o
6 profesori debutanţi;
o
1 maistru - instructor.

MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării prin
asigurarea de şanse egale tuturor elevilor pentru dezvoltarea
competenţelor profesionale şi manifestarea propriei personalităţi cu şanse
reale în competiţia pe piaţa muncii, pentru asigurarea unei educaţii
complete cu avantaje pe termen lung, căci, aşa cum spunea Platon,
„Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul”.

VIZIUNEA ŞCOLII
Să ofere educaţie şi instruire la un înalt standard de calitate în
contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea intelectuală, socială si
profesionala a elevilor, in vederea asigurării resurselor umane in
domeniul profilurilor de pregătire, ca o premisă de îmbogăţire economică
şi culturală a comunităţii locale şi chiar mai largi.
De asemenea, doreşte să devină un reper de cultură şi educaţie pentru
întreaga comunitate având la bază valori ca respectul reciproc şi
autodisciplina, cu o personalitate bine definită ce va deriva din
conexiunea cu tradiţia locală.

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASELE A VIII A
În anul școlar precedent, la examenul de Evaluare Națională au fost
înscriși 64 de elevi, din care s-au prezentat 63. Procentul de promovabilitate
pe discipline a fost următorul;
- limba română 88,88%
- matematică 52,38%
Disciplina

Clasa Profesor

Lb.română

VIII A Damian

Lenuța
VIII B Augustin
Maria
VIII Andron
Mariana
Matematică VIII A Rogojină
Alexandra
VIII B Rogojină
Alexandra
VIII Cimpoeșu
Neculai

Elevi
Nr. elevi Procent
Media
înscriși promovați promovabili- pe
tate %
clase
26

24

92,3%

8,19

23

22

95,65%

7,96

14

10

71,42%

5,93

26

16

61,52%

5,86

23

12

52,17%

5,17

14

5

35,71%

4,62

BACALAUREAT
Au fost înscriși 49 elevi, profil uman. Au promovat în sesiunea iulie 2019
27 de elevi profil uman, reprezentând un
procent de 69,23%
promovabilitate.
Disciplina de
studiu
Lb.română

Geografie
Istorie

Logica și
argumentare

Profesor
Augustin
Maria
Damian
Lenuța
Boambă
Lilia
Merlă
Finica
Budacea
Cătălina
Hodaș
Ioan

Nr. elevi
înscriși

Nr. elevi
Prezenți

Nr. elevi
Promovați

%
Promovab.

Media/
Clasa

24
25

16
23

16
18

100
78,26

7,38
6,54

45
24

37
16

31
15

83,78
93,75

7,24
6,89

25

23

18

78,26

6,12

4

4

4

100

6,51

„I se cere şcolii nu să pregătească omul care să se descurce în viaţă, ci să o
domine.”
Nicolae Iorga

PRIORITATI STRATEGICE
Prioritățile școlii
Obiectivul general este promovarea forței de muncă calificate, bine pregătite,
adaptabile cerințelor actuale și a unei piețe a forței de muncă corespunzătoare
schimbărilor calitative și de structură din economie.
Având în vedere prioritățile stabilite se impun următoarele ținte și obiective
strategice care oferă baza unei planificări imediate pe termen scurt, dar și pe termen lung,
pana în anul 2018.
Priorități :
P1 Asigurarea calităţii;
P2 Formarea continuă a personalului;
P3 Creșterea flexibilității sistemului de formare profesională;
P4 Asigurarea infrastructurii și a bazei didactico-materiale
P5 Accentuarea dimensiunii europene.
Opțiunile strategice :
P 1 Asigurarea calităţii

O1 Elaborarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii
P2 Formarea continua a personalului
O2 Dezvoltarea resurselor umane prin formarea continuă a personalului didactic
și nedidactic în vederea realizării activităților unității de învățământ în concordanță cu
competențele cerute pe piața muncii;
P3 Creșterea flexibilității sistemului de formare profesională
O3 Adaptarea profilului și a curriculumului conform nevoilor și cerințelor
comunității locale în vederea asigurării inserției absolvenților pe piața muncii;
P5 Asigurarea infrastructurii și a bazei didactico-materiale
O5 Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru asigurarea unor condiții optime
de instruire;
P6 Accentuarea dimensiunii Europene
O6 Accesarea și implementarea unor proiecte de colaborare cu școli din UE.

„Întăriţi trupul vostru prin muncă şi mintea voastră prin studiu”
SOCRATE

PLANUL DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
FILIERA

CLASA NR.
DE
PROFILUL SPECIALIZAREA
CLASE

TEORETICĂ

UMANIST FILOLOGIE

SCOALA
TEHNIC
PROFESIONALĂ

MECANIC
AGRICOL

a IX-a
a X-a
a XI-a
a XII-a
a IX-a
a X-a
a XI-a

1
1
1
2
1
1
1

OFERTA EXTRACURRICULARĂ
Activitatea extracurriculară reprezintă o completare a activităţii
instructive şi vizează dezvoltarea personalităţii elevilor prin
participarea activă, conştientă şi responsabilă a acestora la propria
formare. În acest scop, se vor desfăşura activităţi diversificate, precum:














Proiecte europene
Balul Bobocilor
Activități organizate și derulate de elevii din Consiliul Elevilor
Excursii şcolare
Seri culturale şi distractive
Concursuri sportive
Datini și obiceiuri din străbuni
Balul Mărţişorului
Revista şcolii “Gânduri și fapte”
Activităţi în colaborare cu Asociația de Tineret Phoenix
Ateliere practice de creație
Ziua Europei 9 Mai
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE DESFAȘURATE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
I. Serbări școlare, marcarea unor evenimente importante

1. ZIUA LIMBILOR STRĂINE – septembrie 2019 – realizări Ppt, referate, expoziţie
2.

3.

4.

5.
6.
7.

cu lucrările elevilor – elevi de la clasele V-XII îndrumaţi de prof. Grădinaru Corina,
Damian Dana, Bighiu Oana, Rogojină Alexandra;
BALUL BOBOCILOR –octombrie 2019. Elevii claselor a XII-A, a XII-B sprijiniţi
de prof. diriginţi Dumitriu Corina, Boambă Lilia au organizat spectacolul Miss şi
Mister Boboc 2017 cu participarea elevilor de la clasa a IX-a A şi a IX-a B îndrumaţi
de prof. diriginţi Curelaru Roxana şi Merlă Finica, concurs jurizat de prof. Bighiu
Oana şi Damian Dana
„5 octombrie. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI”-5 octombrie 2019 –
prezentare afişe, desene, referate, dezbatere interactivă – activitate de informare - 50
elevi de la clasele XI-XII coordonaţi de prof. Hagiu Sebastian şi Bighiu Oana, 26
elevi de la clasa a V-a B, coordonaţi de prof. Rogojină Alexandra
„Tirul social-acţiune de informare şi responsabilizare a tinerilor” -30.10.2019 - 30
elevi de la clasele a XI-a şi a XII-a îndrumaţi de prof. Hagiu Sebastian Cătălin activitate în parteneriat cu Asociaţia Iris şi Consiliul Judeţean Vaslui, 27 elevi
coordonaţi de prof. Hagiu Sebastian
„Pe drumul cunoaşterii” – octombrie 2019 - excursie la Iaşi – 26 elevi ai claselor a
X-a B, a IX-a A, a XII-a B, însoţiţi de prof. Grădinaru Corina, Miron Mădălina
Prezentare Eurodesk şi Time to move - 32 elevi de la clasele a XI-a a şi a XI-a B
îndrumaţi de prof. Hagiu Sebastian, Damian Dana, Dancă Apostol Cristian şi
Rogojină Alexandra;
Vizită de lucru la agenţi economici - - 15 elevi de clasa a VIII-a A îndrumaţi de prof.
Ciuhan Doiniţa

8. ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA – Deschide
ochii, SIDA nu iartă! - noiembrie 2019 – dezbatere interactivă, realizare de
referate, desene -15 elevi de la clasa a X-a A îndrumaţi de prof. Costan Lenuţa
9. „Muzica şi literatura” - 16 elevi de la clasa a IX-a C îndrumaţi de prof. Ciortan
Loredana
10. „Navigăm în siguranţă pe Internet” – noiembrie 2019- 18 elevi de la clasa a VIII-a
B, 30 elevi de la clasa a X-a B, 25 elevi de la clasa a X-a A, 15 elevi de la clasa a XII-a
A îndrumaţi de prof. Bandac Daniela, Grădinaru Corina, Costan Lenuţa, Boambă
Lilia
11.„1 Decembrie – Ziua Unirii„ – 50 elevi de la clasele V-XII – îndrumaţi de prof.
Merlă Finica.
12.„Sărbătorile de iarnă la români”- concert de colinde, tradiţii şi obiceiuri de iarnă –
organizat de elevii din Consiliul Elevilor;
13.„Colindăm, colindăm pe bunicii noştri”- colinde - acţiune de voluntariat la Centrul
Medico-Social Codăeşti – 35 elevi de la clasele a IX-a B şi V-VII, îndrumaţi de prof.
Grădinaru Corina, Bandac Daniela;

Excursii și drumeți
1. „Pe drumul cunoaşterii” – noiembrie 2019 - excursie la Iaşi – elevi ai claselor a
IX-a B, a X-a A, a X-a B şi a XI-A şi B, însoţiţi de prof. Grădinaru Corina,
Chirica Ionela, Boambă Lilia, Miron Bogdan, Dumitriu Corina.
2. „Să ne cunoaştem localitatea” – decembrie 2017- participă 18 elevi de la clasa a
V B însoţiţi de prof. Ţurcanu Andreea;
3. „Pe drumuri de istorie”– noiembrie 2019 - vizită la Muzeul de Istorie Vaslui şi
Biblioteca Judeţeană Vaslui - 40 elevi de la clasa a IX-a A, a XI-a C şi a X-a C
însoţiţi de prof. Costan Lenuţa, Hagiu Sebastian;

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE
1. Participare Proiect/Concurs/Simpozion
Național
”Nașterea Domnului –
Renașterea Bucuriei” avizat în CAERI 2019 cu nr. 26404 din 16.02.2019 – prof.
Costan Lenuța, Bandac Daniela, Grădinaru Corina, Damian Dana, Curelaru
Roxana
2. Participare la Olimpiada limbi moderne - faza locală– prof. Damian Dana și
Grădinaru Corina
3. Participare olimpiada la biologie – la faza locală– prof. Costan Lenuța
4. Participare olimpiada la geografie – la faza locală– prof. Boambă Lilia

Şcoli prietenoase cu natura
Şcoli prietenoase cu natura, ediţia a II-a, program derulat în parteneriat cu Societatea
Ornitologică Română (SOR) are ca scop educaţia ecologică şi protejarea biodiversităţii
din sate şi oraşe. Activităţile realizate, în cadrul programului: hrănirea păsărilor în

timpul iernii, realizarea unei liste de specii, amplasarea de siluete de păsări pe geamuri,
amplasare cuib artificial.
„Împreună pentru un mediu durabil”
Proiectul educaţional local „Împreună pentru un mediu durabil”în colaborare cu Şcoala
Gimnazială „Sfântul Andrei” Tăcuta este organizat în cadrul Strategiei Naţionale de
Acţiune Comunitară şi se derulează în perioada 1 noiembrie 2017 - 31 martie 2018.
Activităţile propuse în proiect urmăresc atragerea şi implicarea unui număr cât mai mare
de elevi în activităţile cu tematică ecologică.

“Numai faptele fac să ne cunoaştem ceea ce suntem.”
Moliere


Proiect Comenius: “Nu abandona .Joaca-ti rolul” în
parteneriat cu Grecia, Franţa, Italia, Spania.


Proiect Grundtving “EUROPEAN SCHOOL OF
PARENTS FOR LIFELONG LEARNING

Proiect Grundtving „YOUNG EUROPEAN START UP
YES”

Proiect de comunicare “ENERGIA ŞI SHIMBĂRILE
CLIMATICE”

“Comorile naturii” in parteneriat cu protecția mediului

„Sa iubim natura” in parteneriat cu agenția de mediu

“Sanatatea ta conteaza” in parteneriat cu medicii de familie

“ Reciclam, ne jucam si protejam natura”

“ Rețeaua școlară- oportunitate pentru toți” în parteneriat cu
școlile din comunile limitrofe

”ZILELE FRANCOFONIEI”

IMAGINI DIN ŞCOALĂ
” Spune nu drogurilor”

”Clasa mea în haine de toamnă”

”Balul Bobocilor”

”Ziua Națională a României” 1 Decembrie 2019

”Festivalul de datini și obiceiuri Vaslui”

”Ziua Unirii- 24 ianuarie”

Drumeție în zona Codăești

Jocuri de încredere

Vizite la agenții economici

”Juniori Designeri”

Laborator de informatică

Atelier de mecanică agricolă

”Activități artistice”

Olimpiada de șah

