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Motto: “Prin noi, investeşti în tine!”
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Liceul Teoretic “Dunărea” Galaţi are misiunea de a forma generaţii de elevi care,
prin dezvoltarea capacităţilor intelectuale (ştiinţifice, umaniste şi estetice), prin
dezvoltarea competenţelor cheie (competețe digitale, sociale și civice, matematice, științe
și tehnologice) şi fiind educaţi în spiritul valorilor europene (democraţie, toleranţă,
egalitate de şanse, etc.), să devină cetăţeni informaţi, responsabili şi activi, pentru a fi
capabili să se integreze socio-profesional pe o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare
şi să-şi exercite activ calitatea de cetăţeni europeni.
Pentru anul şcolar 2018-2019, LICEUL TEORETIC “DUNĂREA” propune:
✓ GIMNAZIAL o clasă a V-a
 LIMBA GERMANĂ
 CERC MATEMATICĂ
 CERC DE LITERATURĂ

✓ ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 5 clase a IX-a
învăţământ de zi, filieră teoretică
PROFIL REAL
 Specializarea MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
1 clasă - a IX-a intensiv informatică (medie de admitere 2017 - 8,97 )
2 clase a IX-a (medie de admitere 2017 - 8,61)
 Specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII
1 clasă-a IX-a (medie de admitere 2017 - 8,54 )
PROFIL UMAN
 Specializarea ŞTIINŢE SOCIALE
1 clasă a IX-a (medie de admitere 2017 - 8,53 )
În anul scolar 2017-2018 s-au derulat următoarele proiecte şi activități educative:








„Dialogul generațiilor”;
„Te provoc pentru un viitor verde”;
„ O carte şi o jucărie – un vis împlinit” ;
„Să comunicăm cu Voki”;
„Reciclează inteligent !”;
„Prevenirea conflictelor în şcoală”;
„Istoria văzută prin ochii cititorilor români”;

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII IN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
•
•
•
•

Tehnologii de realizare a paginilor web
Varietatea şi importanța compuşilor organici
Strategii de redactare a eseului şcolar
O istorie a comunismului în România

OPORTUNITĂŢI



 .,
Elevii liceului nostru au obţinut rezultate notabile la examenele naţionale, la
admiterea în învăţământul superior, la concursurile şi olimpiadele şcolare:
Informatică (Infoeducaţie, Info-CNVA, Open Web, IT Idea, Visual Contest);
Matematică (Cristian Calude, Matematică Aplicată, Adolf Haimovici);
Fizică (Concurs Phi);
Limba şi literatura română (Olimpiada de lingvistică, Lectura ca abilitate de viață);
Biologie-Chimie (Sanitarii pricepuți, Concurs Național de Comunicări Științifice,
Concurs Național de Chimie „ Magda Petrovanu”);
Istorie ( Istorie şi societate în dimensiune virtuală, Olimpiada şcolară);
Educație fizică (Campionatul judeţean de handbal, fotbal, baschet băieţi şi fete);
CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ AL LICEULUI
TEORETIC ”DUNĂREA” GALAŢI
Profesor psiholog: VÎLCOV NICOLETA
Tipuri de servicii oferite:
consiliere psihologică individuală
consiliere psihologică de grup
informare în cadrul orelor de consiliere și orientare
informare în cadrul lectoratelor cu părinții
realizare de studii și cercetări
elaborare de materiale pe diverse problematici
PROGRAME ŞI PROIECTE DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR
2017-2018

VIITORUL ESTE ACUM ! - program de consiliere şi orientare a carierei elevilor din
clasele terminale de gimnaziu şi liceu;
PAŞAPORT PENTRU SUCCES - program de dezvoltare emoțională, socială, cognitivă şi
personală a adolescenților din clasele IX-XII;
MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ - abilitarea în tehnici de
mediere, de negociere, de comunicare eficientă şi rezolvare de conflicte ale elevilor-mediatori
de conflicte;
VIOLENŢA NU ESTE O SOLUŢIE ! - program de intervenție şi prevenire a
comportamentelor violente în mediul şcolar;
Ro-PARENT - program de formare şi dezvoltare a unor atitudini şi comportamente
eficiente în relatiile părinte-copil;
PAŞAPORT PENTRU SUCCES - program de dezvoltare emoţională, socială, cognitivă şi
personală a copiilor din clasele V-VIII;
FII ACTIV, NU PASIV !- program de prevenire şi evitare a comportamentelor de risc;
NU EŞTI O VICTIMĂ ! FIINŢELE UMANE NU AU PREȚ ! - Program de prevenire a
traficului de fiinţe umane;

