


O şcoală a deschiderii spre nou, o şcoală a dialogului 

sincer şi corect cu toţi cei care ne calcă pragul.



Scurt istoric
� Liceul Tehnologic Vlădeni funcţionează în localitatea Vlădeni,

aflată în partea de N.E. a judeţului, la 40 de km de municipiul

Iaşi, în arealul confluenţei râurilor Jijia şi Miletin, la intersecţia

căii ferate Iaşi-Dorohoi-Botoşani cu D.J. 282C Iaşi-Şipote-

Hârlău. Vlădeni-ul constituie centrul unei zone unitare socio-

economic şi etno-cultural pentru comunele Andrieşeni,

Movileni, Şipote, Plugari şi Ţigănaşi.Movileni, Şipote, Plugari şi Ţigănaşi.

� Liceul Tehnologic Vlădeni, înfiinţat în anul 2002, este

continuatorul firesc al unui şir de şcoli post-gimnaziale care,
începând cu anul 1957, au răspuns cerinţelor profesionale ale

unităţilor economice şi sociale din zonă.

� Dezvoltarea domeniilor profesionale şi a profilurilor prezentate

se datorează faptului că piaţa forţei de muncă locală şi

judeţeană a absorbit peste 70% dintre absolvenţi.





1. Cea mai mare şcoală zonală

• Şcolarizează anual peste 900 de elevi din 8

comune.

• Avem o ofertă variată de specializări la liceu şi

şcoală profesională.



2.1 Tehnician operator tehnică de calcul
2. Specializări

Elevii care urmează cursurile liceului nostru au

posibilitatea de a opta pentru clasa cu specializarea

Tehnician operator în tehnică de calcul unde vor

studia în amănunt aspecte legate de asamblarea unui

calculator, de instalarea unui sistem de operare şi a

altor aplicaţii, noţiuni de securitate a computerelor,altor aplicaţii, noţiuni de securitate a computerelor,

despre reţele de calculatoare si despre întreţinerea

acestora.

La sfârşitul anilor de liceu, elevii vor obţine un

certificat de atestare a competenţelor profesionale

care îi va ajuta atunci când se vor angaja în meserii

ce impun utilizarea calculatorului, a maşinilor şi

utilajelor industrial automatizate, etc.

Instruirea practică se realizează acum la

BMTech .



2. Specializări
2.2 Textile

• La şcoala noastră veţi descoperi domeniul

industrie textilă și pielărie, specializarea

confecționer produse textile.

• Imaginaţia şi creativitatea fiecăruia vor fi

stimulate de toţi profesorii de cultură tehnică e

specialitate şi de maiştrii instructori.

• Ne vom desfăşura activităţile de pregătire practică şi teoretică în

spaţii dotate cu aparatură modernă de laborator şi cu maşini şi

utilaje de ultimă generaţie din domeniu.

•Absolvenţii acestei specializări se vor putea angaja în orice

atelier sau întreprindere de confecţii textile din ţara noastră sau din

orice ţară europeană, sau îşi vor putea deschide propriul atelier de

confecţii vestimentare. Ei îşi pot continua studiile liceale şi se vor

putea înscrie la cursuri universitare în domeniul tehnic sau în orice

alt domeniu.

•Instruirea practică se realizează acum la SC TIMTEX SRL



Atelierul de textile și laboratorul de textile 

din cadrul Liceului Tehnologic Vlădeni



2.3 Mecanică

2. Specializări

Domeniul mecanic, specializarea mecanic auto

vizează dobândirea competenţelor de cunoaştere a

maşinilor-unelte, utilajelor şi instalaţiilor (scheme

cinematice, parametri funcţionali, condiţii de

utilizare, etc.), de asigurare a mentenanţei sistemelor

tehnice, de asigurare a calităţii produselor realizate

şi, desigur, de planificare şi organizare a procesuluişi, desigur, de planificare şi organizare a procesului

de producţie pe operaţii, faze de lucru, ş.a.

La finalizarea studiilor aferente liceului tehnologic,

absolvenţii pot opta pentru angajarea în ateliere de întreţinere şi

reparaţii la diferiţi agenţi economici, deschiderea propriei

afaceri ca întreprindere individuală sau asociaţie familială, sau

urmărirea obţinerii unui contract de muncă în orice ţară

europeană.

Instruirea practică se realizează acum la SC

PROINVEST SRL; SC AUTOSERVICE-LUKY SRL;

SC DOLY SRL; SC SERVICE SCM; SOCIETATEA

COMPANIADE TRANSPORT PUBLIC



Atelierul de mecanică și laboratorul de mecanică 

din cadrul Liceului Tehnologic Vlădeni



3. Dispunem de
condiţii tehnice şi dotări moderne

� Laboratoarele  de informatică, fizică și chimie

Prin Proiectul Phare-Tvet (650 ooo Euro) s-a reabilitat

clădirea Liceului Tehnologic Vlădeni și s-au dotat :

� Laboratoarele  de informatică, fizică și chimie

� Atelierele de specialitate (textile, mecanică)

� Biblioteca

� Terenul de sport, sala de sport



4. Profesori de calitate
• Resursele materiale ale şcolii sunt puse în valoare de profesori cu o bună

pregătire profesională şi experienţă didactică.

• Pe lângă competenţe, orientarea către elev este o altă trăsătură importantă
care îi caracterizează.

• Autoritatea lor nu rezultă din poziţia ierarhică, ci din trăsăturile şi
abilităţile personale. Acestea sunt demonstrate prin premile obținute la
olimpiade și concursuri și prin rezultatele foștilor elevi care acum urmeazăolimpiade și concursuri și prin rezultatele foștilor elevi care acum urmează
cursurile facultăților ieșene ( Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”,
Facultatea de Arhitectură ”G. M. Cantacuzino”, Facultatea de
Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Construcții de
mașini și management industrial, Universitatea ”Al. I. Cuza” -
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Litere, etc.)

• Una din variantele de admitere la cursurile facultăților ieșene este
participarea la olimpiade. Concursul de matematică aplicată ”Adolf
Haimovici” oferă în fiecare an școlar această șansă câtorva dintre
elevii școlii noastre .





5. Îmbinăm teoria cu practica
� Explozia informaţională şi dezvoltarea dinamică a ştiinţei

şi a tehnologiei, cunoştinţele sunt ceea ce îi separă pe cei

cu succes de cei fără succes.

� Pe lângă cunoştinţele tehnice, prin şcolarizare, vă veţi

însuşi şi celelalte abilităţi de care aveţi nevoie pentru a vă

găsi un loc muncă bun. Mulți dintre elevii școlii

profesionale sunt angajați în instituțiile în care își

efectuează stagiile de practică.



Stagii de practică la agenții economici



7. Implicare civică

� Implicarea şcolii în acţiuni de voluntariat, contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi

extra-curriculare sau proiecte contribuie la formarea elevilor pentru lumea de azi şi de mâine, pentru o

cultură educaţională flexibilă. Proiecte ca Eco - Școala transformă elevii în oameni implicați și motivați,

cărora le pasă de natură și comunitate. Festivalul Nonviolenței stimulează comunicarea și empatia,

înțelegerea și compasiuna față de cei din jur.



8. Activităţi extraşcolare multiple





”ECO – ART” și ,,Micuțele creatoare de modă” 



1 Decembrie / Serbare de Crăciun / Parada 

modei din ținute neconvenționale



Activități sportive



9. Perspective oferite 
absolvenţilor

� Atestat de competenţe profesionale
� Stagiile de practică – experienţă la angajare
� Posibilitatea de angajare la agenții economici unde se
efectuează stagiile de practică



Vă aşteptăm să fiţi elevii 
noştri începând cu anul 

şcolar 2018-2019!


