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LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII 

An şcolar 2022-2023 

 

 MISIUNEA ŞCOLII 
Şcoala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională pentru dobândirea 

cunoştințelor, formarea de abilităţi şi atitudini în domeniul serviciilor, a competenţelor pentru 

secolul XXI, astfel încât absolvenţii să se poată adapta unei lumi în continuă schimbare.  

Promovăm un învăţământ modern centrat pe elevi într-un mediu sigur cu dotări specifice 

serviciilor având la bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor şi deschidere spre învăţarea pe 

tot parcursul vieţii. 

VIZIUNEA ŞCOLII 
Liceul Tehnologic de Servicii își propune să reprezinte un liant între agenți economici, elevi 

și părinți, comunitate locală, consolidându-și statutul de instituție solicitată nu numai pentru 

domeniile de pregătire profesională ci și pentru calitatea serviciilor educaționale oferite. 

 Susținem un învățământ care vizează egalitatea șanselor, un mediu educațional deschis, 

spirit civic și incluziune socială prin validarea și recunoașterea educației formale, non-formale și 

informale adaptate realității locale.  

 

Motto-ul școlii: “Dacă meseria ți-e dragă, valoarea vine de la sine.” 

 

OBIECTIVELE STRATEGICE 
OS1. Creșterea calității formării profesionale a elevilor și a formării continue; 

1. dezvoltarea competențelor tehnice generale și specifice la elevi, necesare cerințelor actuale 
ale pieței muncii naționale și internaționale; 

2. îmbunătățirea competențelor cheie și a competențelor transversale, în special învățarea 

limbilor străine;  

3. schimbul de bune practici și promovarea utilizării noilor tehnologii și a metodelor 
inovatoare de predare;  

4. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice . 

 

OS2. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale nationale și internaționale pentru o mai 

bună inserţie socială a absolvenţilor; 

1. incheierea de noi parteneriate cu agenți economici locali și internaționali; 

2. cresterea numarului de elevi implicati in concursuri scolare; 

3. creșterea inserției pe piața muncii în domeniul absolvit. 

 

OS3. Creșterea procentului de promovabilitate a examenului de bacalaureat  cu 1%  în 

anul școlar 2022-2023; 

1. cresterea promovabilității examenului de bacalaureat 

2. îmbunătățirea rezultatelor obținute laexamenul de bacalaureat 

 

OS4. Reducerea cu cel puțin 5% a numărului elevilor cu risc de abandon școlar în anul 

școlar 2022-2023. 

1. Identificarea elevilor cu risc de abandon școlar de către profesorii diriginți; 

2. Depistarea cauzelor ce conduc la abandonul școlar; 

3. Identificarea modalităților de soluționare a cauzelor în funcție de fiecare situație; 

Director,  

Prof. Drăgan Codruța-Roxana 


