LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022 – 2023

Pregătim copilul de azi pentru omul de mâine
(Gaston Berger)

Misiunea
noastră
Viziunea
noastră
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.

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.

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

•

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.

a obţinut 212 brevete de invenţii
a descoperit „benzedrina” (amfetamina), care are o importantă acţiune
stimulatoare asupra sistemului nervos. Efectul farmacologic psihostimulant al
amfetaminei a fost analizat mai târziu, în anul 1920

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.

•

Numărul absolvenţilor şcolii noastre a crescut de la un an la altul, aceștia fiind integraţi rapid
pe piaţa muncii, grație reputaţiei profesionale de care se bucurau.

•

Majoritatea absolvenţilor au fost angajați la Rafinăria Brazi, dar puteau fi repartizaţi în
producţie la nivelul întregii ţări în cadrul combinatelor chimice din Ploieşti, Borzeşti, Făgăraş,
Năvodari, Piteşti etc.

•

În 1973 erau înregistraţi pentru școlarizare 192 de elevi din afara graniţelor României, din
Nigeria, Tanzania, Gabon, Algeria etc.

•

Liceul a avut variate denumiri dintre care cele mai cunoscute rămân: Liceul Industrial nr. 4 și
Grup Școlar de Chimie Industrială sau Liceul de Chimie.

NIVELURI EDUCAȚIONALE:
Învățământ secundar superior:

•

Învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu
IX – XII, cu filierele teoretică și tehnologică

•

Învățământ profesional cu durata de 3 ani

PROFILURI:

Învățământ terțiar:

•
•

Școală postliceală
Școală postliceală de maiștri

-

Real

-

Tehnic

-

Resurse naturale și protecția
mediului

PLAN DE ȘCOLARIZARE
Forma de
învățământ

Liceu zi

2022 - 2023

Profil

Specializare/ Calificare

Număr de
locuri

Real

Ştiinţe ale naturii

24 locuri

Tehnic

Domeniul: Chimie industrială: Tehnician în chimie industrială

48 locuri

Domeniul: Industrie alimentară
• Tehnician în industria alimentară
• Tehnician analize produse alimentare

24 locuri
24 locuri

Domeniul: Protecţia Mediului
• Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
• Tehnician hidrometeorolog

48 locuri
24 locuri

Domeniul: Mecanică: Tehnician mecatronist

24 locuri

Domeniul: Industrie Alimentară
• Brutar-patiser-preparator produse făinoase

24 locuri

Domeniul: Chimie Industrială
• Operator industria de prelucrare a țițeiului şi petrochimie

24 locuri

Domeniul: Electromecanic
• Electromecanic utilaje și instalații industriale

24 locuri

Resurse naturale şi
protecţia mediului

Tehnic

Școală profesională

Școală profesională, învățământ dual

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ
ȘI DE MAIȘTRI:
Școală postliceală

Școala de maiștri

Domeniul:
Industrie alimentară
(Tehnician controlul
calității produselor
agroalimentare)

Chimie industrială
(Maistru la prelucrarea
țițeiului și petrochimie)

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

PARTENERII LICEULUI
ROMPETROL acordă în anul școlar 2022

OMV PETROM a finanțat amenajarea și
dotarea cu echipamente de specialitate moderne
a unui laborator de chimie industrială.
Începând cu anul școlar 2022 – 2023, acordă 24
de burse profesionale în valoare de 700 de lei
pentru elevii clasei de învățământ dual,
calificarea Operator industria de prelucrare
a țițeiului și petrochimie

– 2023, 24 de burse profesionale în valoare
de 300 de lei pentru elevii clasei de
învățământ dual, calificarea ELECTROMECANIC
UTILAJE ȘI INSTALAȚII INDUSTRIALE
Rompetrol a oferit în anii școlari trecuti 23
burse de studiu în valoare de 1000 de dolari
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,
Lukoil reprezintă un partener de
seamă pentru realizarea stagiilor de
pregătire practică de către elevi și
pentru îmbunătățirea permanentă a
bazei materiale a liceului.

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.

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 planurilecadru 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;
❖ Ore suplimentare pentru pregătirea elevilor capabili de
performanță, pentru participarea la olimpiade și concursuri
școlare;
❖ Pregătire suplimentară de recuperare a cunoștințelor 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!
➢ Cercuri sportive: handbal, volei, majorete;
➢ Competiții sportive: handbal, baschet, volei, fotbal, tenis de
masă.

PROIECTE EDUCATIVE

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)

PROIECTE EDUCATIVE
Educația ecologică - responsabilitatea tuturor
Teratlonul literar

Univers de adolescent-tradiție și modernitate
Prevenirea abandonului școlar

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE
Cercuri educative

Banchetul claselor
aXII-a

Balul
Crăciunului

Excursii tematice

Baluri și
serbări
școlare

Activități de
voluntariat
Expoziții artistice

Vizionare
de
spectacole
de teatru și
film

Excursii

Vizite la
muzee/
obiective
istorice și
culturale

Festivitatea
de absolvire

RESURSE UMANE

Profesori
debutanţi:
10%

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

➢
➢
➢
➢
➢

1976 – 1977: Medalia de argint, Cehoslovacia;
Profesori grad definitiv:
22%

1977 – 1978: Medalia de bronz și Menţiune, Polonia;
1980 – 1981: Medalia de argint, România;

Profesori Grad I:
62%

1986 – 1987: Medalia de bronz, Olanda;
1987 – 1988: Medalia de argint, Ungaria.

Profesori
grad II:
6%

❖ Corpul profesoral este format din cadre
didactice cu experiență:
➢ implicați în programe de dezvoltare școlară
sau/și de reformă
➢ 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,
➢ experți ARACIP în evaluare și acreditare etc.
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Titulari :

Suplinitori:

Alte categorii

RESURSE MATERIALE

• 1 laborator Timken
• - 1 laborator
tehnologic
• - 1 laborator
analize optice
• - 1 laborator fizică
• - 1 laborator mașini
• - 1 laborator
industrie alimentară
• - 2 laboratoare
protecția mediului
• - 1 laborator chimie
industrială OMV

• Sală de sport
(538,71 mp)

Sală și teren de sport:

mecanic
• 1 atelier
domeniul
electric
• 1 atelier
domeniul
construcții și
instalații publice
• 1 laborator
domeniul
construcții și
instalații publice

Corp laboratoare:

• 3 laboratoare
de informatică
• 1 laborator
de chimie
• 1 laborator
de biologie
• 1 cabinet de
consiliere
școlară
• Bibliotecă cu
sală de
lectură

Corp ateliere:

•
•
•
•
•
•
•

Clădire şcoală: sălile de clasă, birourile directorilor,
cancelarie, secretariat, contabilitate, casierie,
cabinete documentare, arhiva şcolii.
Clădire laboratoare
Clădire ateliere
Sala de sport
Staţie micropilot
Căminul de elevi
Cantina
• 25 săli de
• 1 atelier
Punct termic/ spălătorie.
clasă
domeniul

Corp clădire școală:

•

• Teren de sport
(5000 mp)
asfaltat
• Pistă de
atletism
• 1 teren tenis/
volei pe nisip

FACILITĂȚI
•

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

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

PROGRAMUL ȘCOLII
Orele de curs: 7.30 - 19.20
Serviciul secretariat: 7.30 – 19.20
Serviciul contabilitate: 7.30 – 15.30.
Cabinetul medical școlar: 7.30 – 17.00

Vă așteptăm cu drag
să ne fiți elevi!

Împreună
construim viitorul!

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

