
 

                SCURT  ISTORIC 

 
 

Școala din Făurei a fost înfiinţată în 1920 ca 

şcoala primară ; în 1962 se înfiinţează Liceul 

Teoretic care în 1977 s-a transformat în liceu cu 

profil mecanic aparţinând Ministerul Industriei 

Constructoare de Maşini , patronat de IUG 

‘Progresul’ Brăila . Din 1990 pe lângă clase cu 

profilul industrial /tehnologic au reînceput să 

funcţioneze clasele cu profil teoretic. Paralel cu 

clasele de liceu au funcţionat clase de şcoli de arte 

şi meserii, actualmente clase de învățământ 

profesional. 

Întreaga activitate a LICEULUI TEORETIC 

“GEORGE VÂLSAN” FĂUREI va fi oganizată 

asfel încât să creeze în cadrul său un mediu 

educațional profesionist, la standarde 

instituţionale şi morale înalte, dorim ca eforturile 

noastre să se concretizeze într-o pregătire generală 

bună a elevilor, deprinderi de muncă intelectuală, 

competenţe necesare inserţiei sociale şi 

profesionale. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

CURRICULUM  LA 

DECIZIA  ŞCOLII 
 

1. Limbă si comunicare 

          Limba și literatura română-aprofundare 

              Limba engleză-aprofundare 

              Successful writing 

              Successful communication 

              Les Français a travers les actes de  

              communications françaises 

              Limba franceză-aprofundare          

2. Matematica si Ştiinţe  

              Matematică-aprofundare 

              Biologie-aprofundare 

               Geografie-aprofundare 

               Istorie-aprofundare. 

3. Arte 

                Ansamblul coral 

4. Sport 

   - Ansamblu sportiv 

   - echipa reprezentativă de fotbal-    

     băieți(campioană județeană,2017;  

     vicecampioană, 2018) 

               -echipa de fotbal-fete. 

 

 
 

 

 

 

 
EDUCAȚIA ESTE CEA MAI PUTERNICĂ 

ARMĂ PE CARE O POȚI FOLOSI PENTRU 

A SCHIMBA LUMEA 

NELSON MANDELA 

 

 
 

            
MISIUNEA 

noastra este să 

devenim cel 

mai abilitat 

furnizor de 

educaţie din 

zonă pentru 

dezvoltarea 

intelectuală, 

socială și 

profesională a 

elevilor, în 

vederea asigurării resurselor umane în 

domeniul profilelor de pregătire. 

 

” Vino să studiezi cu noi ! ’’ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 

2021-2022 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI 

 

FILIERA TEORETICĂ 

 

Profil real_______ Clase___   Nr.locuri 

     Matematică-                 1                  26 

     informatică                        

    

       Profil uman______Clase____Nr.locuri 

     Filologie                      1                  26 

  

 

ŞCOALA  PROFESIONALĂ 

 

   Domeniul:mecanică___Clase____Nr.locuri 
Calificare profesională:      1                  24 

lăcătuș-construcții  

metalice  

și utilaj tehnologic      

 

 

 

 
 

 

      

 

PROIECT EDUCAȚIONAL ,,ROSE” 

,,Învățăm azi pentru mai multe 

 uși deschise mâine” 
-activități remediale; 

-revistă școlară; 

-teatru școlar; 

-excursii. 

 

BURSE ȘCOLARE 

Burse de merit : 20 x 200lei 

Burse profesionale: 56 x 200lei 

Bani de liceu: 60 x 180 lei 

 

II. RESURSE 

 

        UMANE:         

                 Învăţători :  9 

                 Profesori :    45 

                 Maiştri    :     3 

                 Personal didactic auxiliar :  6 

                 Personal nedidactic :   12 

   

        MATERIALE : 

                  Nr .săli de clasă: 40 

                  Laboratoare :  6 

                  Cabinete informatică : 2 

                  Atelier şcoală : 3 

                  Bibliotecă(14.000 volume) : 1 

                  Sală de sport : 1 

                  Reviste şcolare :”Visuri”    

   

           

                                           

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PERFORMANŢELE ŞCOLII 

2019-2020 

 

 Examen bacalaureat : 60% 

 Examen evaluare naţională : 79% 

 Examen absolvire şcoală profesională 

   :100% 

 Admişi în învăţământul superior – 

anul 2020  : 100%  din numărul celor care 

au promovat examenul de bacalaureat. 

 

         

Dezideratul școlii noastre este un 

învăţământ cu standarde ridicate de 

calitate,  într-o şcoală de nivel european. 

 


