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Alege-ţi drumul…

LICEUL TEHNOLOGIC
,,COSTACHE CONACHI”

TRECÂND PE AICI,
VEI ÎN ELEGE DIFEREN A

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
În anul şcolar 2013-2014, Liceul Tehnologic
„Costache Conachi”, are ca ofertă educaţională
pentru absolvenţii clasei aVIII-a, 5 clase a IX - a
de liceu zi, cu următoarele profiluri:
• profil real, domeniul ştiinţele naturii - o clasă
- 28 de locuri
• profil tehnic, domeniul mecanic
calificarea - Tehnician proiectant CAD
1 clasă - 28 de locuri
• profilul tehnic, domeniul industrie textilă
şi pielărie
calificarea - Tehnician în industria textilă
o
clasă -28 locuri
• profil servicii - domeniul comerţ
calificarea - Tehnician în activităţi de comerţ
1 clasă - 28 de locuri
O altă ofertă valabilă pentru cei care au absolvit
clasa a IX-a constă în înfiinţarea unei clase de
învăţământ profesional, după cum urmează:
• profil tehnic, domeniul mecanic
calificarea - lăcătuş mecanic prestări servicii - 14
locuri
• profil servicii - domeniul comerţ
calificarea - comerciant – vânzător - 14 locuri
Calificările obţinute au acces pe piaţa muncii, fie
în România, fie în Uniunea Europeană.

LICEUL TEHNOLOGIC
,,COSTACHE CONACHI”

COMUNA PECHEA
JUDEŢUL GALAŢI

Alături de noi
viitorul tău este mai sigur!

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
În cadrul Liceului Tehnologic „Costache Conachi”
Pechea se derulează proiecte educaţionale la nivel
local şi judeţean în care elevii îşi pot dezvolta
abilităţile şi îşi pot îmbogăţi cunoştinţele.
Întreceri sportive

Liceul, situat într-un cadru natural generos,
dispune de:
ü curte interioară;
ü 22 săli de clasă;
ü Laborator de biologie;
ü Laborator de fizică-chimie;
ü două laboratoare de informatică
ü teren de sport;
ü sală de sport;
ü atelier şcoala cu:
§ 1 atelier mecanic;
§ 1 sală maşini-unelte;
§ 1 atelier sudură;
§ 2 ateliere croitorie;
§ 1 sală comert;
ü C.D.I. cu peste 21500 volume
şi mijloace de informare moderne
ü cabinet de asistenţă psihopedagogică
ü microbuz şcolar

Trupa de teatru a
şcolii

-

Proiecte educaţionale pe teme de:
- Sănătate
- Antidrog
- Traficul de fiinţe umane
Abandonul şcolar
Acţiuni de voluntariat

Trupă de dans

Ateliere de lucru

	
  

RESURSE UMANE
Liceul Tehnologic “Costache Conachi”
funcţionează cu un număr de 1212 elevi cuprinşi
in 50 de colective, la care se adaugă cei 78 elevi
ai Şcolii nr. 4, şcoală aferentă liceului tehnologic.
Colectivul de cadre didactice este alcătuit
din 17 învăţători şi 62 de profesori dintre care 17
au gradul I, 24 au gradul II, 18 definitivatul în
învăţământ, 3 debutanţi.
Personalul auxiliar este format din 5
persoane:contabil,secretară,
administrator,
informatician, bibliotecar
CABINETUL INTERŞCOLAR DE
CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ
Direcţiile de acţiune ale cabinetului:
o Orientare pentru carieră
o Asistenţă psihopedagogică
o Asistenţă psihologică
Scopul activităţii de consiliere
o Prin activitatea de consiliere se urmăreşte
asistarea elevilor în direcţia construirii unei vieţi cât mai
satisfăcătoare şi plină de resurse.
o Consilierea este orientată asupra prezentului, se
concentrează asupra dezvoltării, facilitării atingerii
intenţiilor personale ale fiecărui individ.
o Principalul scop al consilierii îl reprezintă
asistenţa în vederea identificării şi folosirii cât mai
eficiente a propriilor resurse.

