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LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC
ISTORIC
Primele menţiuni despre şcoală datează din anul 1867 când în satele Surduc şi Solona era ,, docente ambulant “
Gavril Balmoş. În anul 1887 la şcoala confesională din Surduc învăţau 40 de elevi la o populaţie de 630 de suflete
În anul 1894 s-a construit, prin contribuţia sătenilor, un local propriu pentru şcoala confesională, compus dintr-o sală
de învăţământ şi un coridor. În anul 1898 învăţătorul Berindean Florian înscrie 24 de şcolari plus 14 „repetiţionali”.
În anul 1899 la şcoala confesională învăţător era Cozma Ioan, care ţinea cursuri de trei ori pe săptămână câte două ore,
restul predând în Solona. În anul 1899 şcoala confesională se închide şi se va redeschide abia în anul 1901, când
învăţătorul Tomşa Vasile predă scrisul şi cititul, operaţiile aritmetice şi-i învaţă pe elevi cântece bisericeşti. În anul 1900
s-a construit localul pentru şcoala de stat şi grădiniţă de copii, ambele destinate învăţământului în limba maghiară. În
anul 1913 se construieşte prima biserică de piatră.
Din anul 1919 începe învăţământul de stat în limba română, primul dascăl fiind Panorariu Teodor, care a activat la
noi până în anul 1940.
În urma ,,Diktatului de la Viena”, în perioada 1940-1944,
învăţământul s-a desfăşurat în limba maghiară.
Învăţământul în limba română se reia în anul şcolar 1944-1945, iar din 1946-1947 se deschide grădiniţa română.
Începând cu anul şcolar 2005 - 2006 şcoala noastră a devenit Grup Şcolar.
Din anul şcolar 2012- 2013 Grupul Şcolar Surduc a devenit Liceul Tehnologic. Nr.1 Surduc

,

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL – UN PAS ÎNAINTE

Trebuie să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe care îl dăm generaţiei următoare având în vedere
aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o unitate şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem
nevoie de o şcoală ce-i pregăteşte pe elevi pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare. E bine ca
profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, personalitate caracterizată prin noi dimensiuni:
gândire critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi
adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.
Un învăţământ modern, bine conceput permite manifestarea iniţiativei, a spontaneității şi creativității elevilor, dar şi
dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de
informaţii.
Şcoala poate deveni un promotor al iniţiativelor creative atunci când are şi cadre didactice ce dispun de abilităţile necesare
şi care sunt într-o continuă căutare a soluţiilor optime, fiind capabile să dezvolte la elevi o gândire originală, creativă şi o educaţie
completă.
Învăţământul profesional actual nu împiedică formarea continuă a tinerei generaţii, ci ajută la dezvoltarea personală din
surse proprii şi cu motivaţie superioară.
Învăţământul profesional se desfăşoară conform Ordinului de Ministru în vigoare, care aprobă standardele de pregătire
profesională, a planurilor de învăţământ programelor
şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale pentru care se
asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar.
Elevii trebuie orientaţi şi ajutaţi să înţeleagă că prin muncă pot deveni oameni foarte bine educaţi şi acceptaţi de societate.
Competenţele profesionale se dezvoltă pe tot parcursul vieţii, deoarece vor învinge întotdeauna cei mai buni iar concurenţa între
resursele umane este în continuă creştere.

PLAN DE ŞCOLARIZARE – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1
SURDUC AN ŞCOLAR: 2021-2022
■ ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 4 grupe
■ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: 5 clase
■ ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL: 4 clase

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI
■ 1 clasă a IX-a – 28 locuri- MECANIC AUTO
■ 1 clasă a X-a – 15 locuri- MECANIC AUTO
■ 1 clasă a XI-a – 15 locuri- MECANIC AUTO

ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC SERAL
■ 1 clasă a IX-a seral, 28 locuri - Tehnician mecanic de întreținere și reparații
■ 1 clasă a X-a seral, 28 locuri - Tehnician mecanic de întreținere și reparații
■ 2 clase a XI-a seral, 56 locuri -Tehnician mecanic de întreținere și reparații
■ 2 clase a XII-a seral, 56 locuri -Tehnician mecanic de întreținere și reparații
■ 2 clase a XIII-a seral, 50 locuri - Tehnician mecanic de întreținere și reparații

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL ORELOR DE SPECIALITATE

TÂRGUL PRODUSELOR
DE CRĂCIUN

ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE
PROIECT CAER 2019

ATELIERELE TEHNOLOGICE

ATELIERELE TEHNOLOGICE

ȘCOALĂ DE ȘOFERI

❖ În anul școlar 2019-2020 a fost înființată școala de
conducători auto în cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1
Surduc
❖ În cadrul școlii de conducatori auto elevii sunt pregătiți în
vederea obținerii permisului de conducere cat B

CONCLUZII
Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc dispune de:
❑ Cadre didactice calificate și competente;
❑ Bază materială bună obținută prin program PHARE;
❑Pregătirea elevilor din învățământul tehnic conform cu
Standardele de Pregătire Profesională;
❑Asigurarea celor trei valori fundamentale: incluziune
socială, dezvoltare personală și inserție profesională;
❑ Pregătirea elevilor din învățământul gimnazial astfel încât
să poată urma orice profil liceal din județ;
❑Accesarea și implementarea de proiecte județene, regionale
și naționale;
❑Mobilitate prin proiecte ERASMUS+, pentru elevii din
învățământul profesional, liceul având acreditare împreună
cu alte licee tehnologice din judet în perioada 2021-2027,
astfel anual o grupă de elevi din clasa a X-a IPT efectuează 3
săptămâni de pregătire la agenți economici din
străinătate(Wroclaw, Polonia)
❑Preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor
în vederea obținerii de rezultate la concursuri și olimpiade
școlare.

