Liceul Tehnologic
„Lazăr Edeleanu”
Municipiul Ploiești

Oferta educațională
An școlar
2020 - 2021
Pregătim copilul de azi pentru omul de mâine
(Gaston Berger)

MISIUNE
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” este
preocupat să asigure servicii de educație și
formare profesională ce au la bază
calitatea și asigurarea de șanse egale
tuturor participanților la proces, astfel
încât să dezvolte elevilor interesul pentru
crearea și consolidarea carierei, pentru
învățare pe tot parcursul vieții și
promovarea valorilor europene.

VIZIUNE
Școala noastră dorește să păstreze
tradiția locală, să consolideze noi tradiții,
să răspundă nevoilor comunității și
cerințelor individuale și de grup, să aibă
relații de parteneriat cu Uniunea
Europeană pentru dezvoltarea
dimensiunii europene a învățământului
profesional și tehnic.

DESPRE LICEUL NOSTRU
CINE A FOST LAZĂR EDELEANU?
Chimistul român care a
sintetizat amfetamina
şi a descoperit procesul
de rafinare a petrolului,
folosit la nivel mondial

 a pus bazele chimiei româneşti
 a obţinut 212 brevete de invenţii
 a inventat „benzedrina", care are o importantă

acţiune stimulatoare asupra sistemului nervos.
Efectul
farmacologic
psihostimulant
al
amfetaminei a fost descoperit mai târziu, în anul
1920
 cea mai importantă invenţie a sa: rafinarea

produselor petroliere cu bioxid de sulf lichid,
ca dizolvant selectiv (primul procedeu de
prelucrare a petrolului cu solvenţi selectivi), fiind
şi astăzi procedeul de bază al fabricării
uleiurilor de calitate superioară.

CINE SUNTEM NOI?
Înființat în 1904, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” reprezintă un punct de reper în învățământul prahovean
fiind pentru multă vreme singurul care pregătea specialiști în domeniul petrochimiei.
De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare încercând să contracareze
scăderea populaţiei şcolare din zonă printr-o ofertă educaţională flexibilă şi diversificată.
Liceul nostru cuprinde: liceu zi, filiera teoretică (profil real – specializarea știinţe ale naturii) şi liceu zi, filiera
tehnologică (profil: resurse naturale şi protecţia mediului şi profil tehnic), școală profesională, postliceală, de maiștri.
Amplasată într-un imens parc cu o suprafaţă de 4 hectare, şcoala noastră dispune de următoarele resurse fizice:
27 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, un laborator de chimie și unul de biologie, bibliotecă, diverse cabinete
între care şi un cabinet de consiliere psihopedagogică și o bază sportivă extinsă.
Clădirea atelierelor cuprinde: două ateliere de lăcătuşerie, un atelier de utilaj chimic şi două ateliere de
electrotehnică.
Staţia micropilot dispune de instalaţii micropilot specifice industriei de prelucrare a ţiţeiului, atelier cu specific
de construcţii şi lucrări publice.
În clădirea laboratoarelor sunt: două laboratoare de chimie analitică, un laborator de analize fizico-chimice, un
laborator de analize optice, două laboratoare tehnologice, un laborator de electrotehnică, un laborator de maşini
electrice, un laborator de automatizări şi unul de fizică.

Niveluri
educationale

Învățământ secundar superior:
Învățământ liceal, care cuprinde clasele de
liceu IX – XII, cu filierele teoretică și
tehnologică
Învățământ profesional cu durata de 3 ani
Învățământ profesional dual.

Învățământ terțiar:
Școală postliceală
Școală postliceală de maiștri

- Tehnic
- Resurse naturale și
protecția mediulu

PROFILURI

- Real

PLAN DE
ȘCOLARIZARE

LICEU ZI:

2020 - 2021
PROFIL: REAL
Științe ale naturii (56 de locuri)
PROFIL: TEHNIC
Chimie industrială
(Tehnician în chimie industrială) (56 locuri)
PROFIL: RESURSE NATURALE
ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Industrie alimentară
(Tehnician analize produse alimentare) (28 locuri)
Industrie alimentară
(Tehnician în industria alimentară) (28 locuri)
Protecția mediului
(Tehnician ecolog și protecția calității mediului) (28 locuri)

ȘCOALĂ
POSTLICEALĂ
ȘI DE MAIȘTRI:

PROFIL: TEHNIC
Electromecanic (Tehnician electromecanic) (28 locuri)

ȘCOALĂ
PROFESIONALĂ:
I M1
Chimie industrială (Maistru la
prelucrarea țițeiului și petrochimie)
(28 locuri)
I T2
Domeniul: Protecția mediului
(Tehnician controlul calității
produselor agroalimentare)
(28 locuri)

Chimie industrială
(Operator în industria de
prelucrare a țițeiului și petrochimie)
(28 locuri)

Oferta educaţională
include și
activităţi în cadrul:
curriculumului la decizia
şcolii (CDȘ)
curriculumului în
dezvoltare locală (CDL)

Reprezintă activităţile
opţionale realizate în
fiecare an şcolar având în
vedere cerințele și
resursele existente

Au caracter
academic şi susţin
orientarea şcolară şi
profesională ale elevilor

Urmăresc

aprofundarea
discipinelor de profil:
matematică, fizică, chimie,
biologie

și formarea de
competenţe avansate de
comunicare, educație
financiară, antreprenoriat
pentru sigurarea succesului
personal şi profesional prin
parteneriate precum cele cu
Junior Achievement
Romania

Activități
extracurriculare
Sunt activităţi academice, sportive şi
artistice care se organizează la nivelul
unităţii de învăţământ, de regulă pe
nivel de clase, suplimentar faţă de
disciplinele din planurile-cadru de
învăţământ şi din CDȘ/CDL optional de
către elevi care sunt recompensați
pentru implicare de care dau dovadă.

 Pregătire suplimentară în vederea susținerii
examenului de bacalaureat;
 Pregătire suplimentară în vederea pregătirii elevilor
capabili de performanță pentru participarea la olimpiade
și concursuri școlare;
 Pregătire suplimentară de recuperare a elevilor;
 Ateliere de lucru/mese rotunde pe diverse teme:
violență, comunicare, educație pentru sănătate etc.;
 Cercuri:
Cercul de literatură: CEAȘCA DE LECTURĂ
Cercul de educație pntru sănătate: DECIZIA E A TA!
Cercul de istorie-geografie: VALAHIA

 Cercuri sportive: handbal, volei, majorete;
 Competiții sportive: handbal, baschet, volei, fotbal,
tenis de masă.

PROIECTELE
NOASTRE

este un proiect școlar de economisire a energiei și de reducere a
emisiilor de carbon, cu o durată de trei ani (aprilie 2018- martie 2021)
Proiectul a fost inițiat și
coordonat la nivel județean de
Asociația “pH Chim”, având
drept scop: educarea elevilor în
vederea formării competenţelor
de bază privind ştiinţa, într-o
societate bazată pe cunoaştere.

Proiect de sponsorizare Timken

Excursii
școlare

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „ȘTEFAN ILIE”
Liceul
Tehnologic
„LAZĂR
EDELEANU"
Ploiești în parteneriat cu ISJ Prahova, CCD Prahova și
Asociația „pH Chim”, organizează anual Simpozionul
Național ”Ștefan Ilie”, dedicat acestui ilustru profesor al
cărui nume va rămâne indisolubil legat de instituţia noastră
prin numeroasele medalii obținute cu elevii liceului la
olimpiadele naționale și internaționale.

“Embracing
languages”

PROIECTELE
NOASTRE

Proiectele internaţionale
eTwinning

”Let's Enjoy
English”

- oportunităţi diferite şi interactive de învăţare
”Bulding the
Future with My
Tales”

Proiectele aduc împreună elevi de liceu din mai
multe ţări europene în spaţiul comun Twinspace
de pe platforma www.etwinning.net

Proiect ERASMUS +
„Support to European Quality Assurance in
Vocational Education and Training National
reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019).
„Rețele parteneriale"

Educaţia
media
Implementarea unor noțiuni de educaţie
media în cadrul disciplinelor Lb. engleză,
Lb. franceză, Lb. română şi Istorie prin
intermediul unui proiect desfășurat în
parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism
Independent care a apărut din nevoia de
a distinge între conținuturile „rele”, care
încearcă să ne dezinformeze, să ne
manipuleze, și cele „bune”, care respectă
regulile informării.

Lukoil reprezintă un partener de
seamă pentru realizarea
stagiilor de pregătire
practică de către elevi și pentru
îmbunătățirea permanentă a
bazei materiale a liceului.

PARTENERII
LICEULUI
Rompetrol a oferit 7 burse de 1000
dolari în anul școlar trecut și 15 burse de
studiu în acest an școlar, elevilor din cadrul
Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” care au
avut rezultate școlare deosebite și au dovedit
dorință de implicare în activitățile
extrașcolare desfășurate.

Timken a amenajat în 2018,
în cadrul proiectului ”Ready for the Future” derulat
în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Lazăr
Edeleanu” laboratoarele de chimie
industrială și de limbi moderne,
dotându-le la standarde moderne.

Banchetul claselor
aXII-a
Balul
Crăciunului

ACTIVITĂȚILE
ȘCOLII

Festivitatea de
absolvire

Activități de
voluntariat

Activități
antidrog/
antiviolență

Cercuri
educative

Baluri și
serbări
școlare

Excursii

Vizionare
de
spectacole
de teatru și
film

Vizite la
muzee/
obiective
istorice și
culturale
Expoziții artistice

Excursii
tematice

RESURSE
UMANE

Corpul profesoral este format din cadre didactice:
cu experiență
implicați în programe
de dezvoltare școlară sau/și de reformă

Istoria liceului a consemnat
profesori celebri precum
Ilie Ștefan care a adus cele mai
multe trofee internaţionale
la olimpiadele de chimie.

autori de manuale școlare
autori de SPP și curriculum naționale
formatori în programe de formare
la nivel național și județean
participanți la proiecte de cooperare
international în domeniul educației,

Debutanți
12%

experți ARACIP în evaluare și acreditare etc.
Grad
definitiv
28%

Grad
didactic II
8%

Grad
didactic I
52%

TITULARI
SUPLINITORI

18

46

RESURSE
MATERIALE

1. Clădire şcoală
(cuprinde sălile de clasă, birourile direcţiunii,
cancelaria profesorilor, secretariat, contabilitate,
casieria, cabinete documentare, arhiva şcolii.)
2. Clădire laboratoare
3. Clădire ateliere
4. Sala de sport
5. Staţie micropilot
6. Căminul de elevi
7. Cantina
8. Punct termic/ spălătorie.
Activitățile educative se desfășoară în:

FACILITĂȚI
Suntem unul dintre cele
mai ACCESIBILE licee din
orașul Ploiești ca LOCAȚIE,
CAZARE, PROGRAM,
BAZĂ MATERIALĂ

Locaţia convenabilă
pentru mijloacele de transport
din oraș și din afara acestuia.

Cel mai mare campus școlar
(peste 6 Ha),
o adevărată oază de verdeață

Complexul sportiv
cel mai bun din judeţ:
- sală de sport,
- pistă de atletism,
- terenuri de fotbal, volei,
baschet, tenis/ volei pe nisip,
- sală de fitness;

Elevii din afara orașului
pot beneficia de
loc de cazare în cămin şi
pot lua masa la cantină

PROGRAMUL ŞCOLII
 Şcoala funcţionează în program de la orele 7.30 - 18.25 (cursuri liceale, şcoală profesională şi
şcoală postliceală) cu ora de 50 minute şi pauze de 5 minute.
o Clasele aXI-a , aXII-a: 7.30 – 12.55
o Clasele aIX-a, aX-a, scoală postliceală: 13.00 – 18.25
 Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul între orele 7.30 – 18.25.
 Serviciul contabilitate îşi desfăşoară programul între orele 7.30 – 15.30.
 Personalul de îngrijire şi cel de pază îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului.
o Serviciile de pază sunt asigurate de personalul propriu și de Jandarmerie.

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”
Municipiul Ploiești
B-dul Petrolului, Nr. 14
Tel: 0244/573182
Fax: 0244/573792
Mail: lazar.edeleanu.ploiesti@gmail.com
Site: www.edeleanu.ro

