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Mă adresez vouă, dragi elevi ai claselor a VIII-a, într-un moment în care va
trebuie să alegeți liceul în care vă veți petrece următorii patru ani.
În calitatea pe care o am astăzi, vă pot asigura că vă vom susține pe fiecare în
parte să finalizați cu succes cursurile liceale. Dacă voi veți aveți determinarea
necesară, eu, împreună cu toți colegii mei, vă vom susține.
Vă veți întreba, pe bună dreptate, care sunt argumentele noastre.
În primul rând, colectivul de cadre didactice al liceului este format din cadre
didactice foarte bine pregătite, implicate în actul didactic, gata oricând să răspundă
cerințelor elevilor noștri.
De altfel, an de an sunt organizate ședințe de pregătire suplimentară, la toate
disciplinele de bacalaureat.
În altă ordine de idei, pentru că avem doar două clase de liceu, una profil
uman, specializarea filologie și alta, profil real, specializarea științele naturii,
suntem o mică familie, care vă va susține să vă autodepășiți și în care preocuparea
principală va fi de a descoperi abilitățile personale ale fiecărui elev.
În ceea ce privește baza materială a școlii, beneficiem de toate condițiile unui
învățământ de calitate: laboratoare de fizică, de chimie, biologie, informatică, sală
de sport.
De curând, cu sprijinul Primăriei Hălăuceşti, liceul beneficiază de un teren de
sport modern.

BACALAUREAT
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Folosim cu succes platforma G-Suite pentru predarea online. Am pus la
dispoziția elevilor noștri un număr de 172 de tablete cu acces la internet și fiecare sală
de clasă este dotată cu dispozitivele necesare predării online. Avem asigurări că
primăria are în desfășurare alte proiecte care vor duce la îmbunătățirea actului
educațional.
Rezultatele pe care le obținem, an de an, la bacalaureat, ne situează printre
liceele de top. Astfel, am obținut în ultimii cinci ani, peste 70%, iar la profilul real am
obținut chiar 100%, în cadrul examenului de bacalaureat 2017. Aceste rezultate sunt
cu atât mai deosebite cu cât la admiterea în clasa a IX-a avem mulți elevi cu medii
foarte mici.
Pentru acești elevi, am implementat Proiectul Rose Bac ++, în cadrul căruia sunt
organizate ore de pregătire suplimentară la toate disciplinele de bacalaureat,
începând chiar din clasa a IX-a.
Un alt motiv de mândrie îl constituie faptul că un număr foarte mare dintre
absolvenții noștri urmează cursurile universitare. Printre absolvenții noștri se numără
doctori, chimiști, asistenţi medicali, profesori, juriști etc.
Dragi părinți ai elevilor claselor a VIII-a, mă adresez dumneavoastră cu dorința
de a reflecta la viitorul copiilor dumneavoastră.
Liceul nostru este mediul prielnic unde copiii dumneavoastră se pot descoperi, se
pot dezvolta și unde, cel mai important, îi veți simți în siguranță.
Alegeți cu încredere Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti!
Deviza noastră:
Profesionalism, calitate, siguranță, colaborare și succes!
prof. Lidia Mihaela Neculăeș
Directorul Liceului Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești
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Cred că toți copiii (oamenii) au o vocație... important este să o descopere și să o
dezvolte! Părinții și profesorii - școala – trebuie să contribuie la creșterea și
dezvoltarea copiilor, elevilor în drumul lor de formare, de devenire.
Toți părinții doresc binele copiilor, dezvoltarea lor armonioasă, pregătirea lor
pentru viață și societate, în definitiv doresc ca ei să devină Oameni! Iar pentru aceasta
dorim o școală cât mai bună, mai sigură pentru copiii noștri.
Elevii vor un liceu „bun” care să-i ajute să-și depășească limitele, să-și dezvolte
pasiunile, să obțină rezultate bune; doresc o școală în care să fie ascultați, înțeleși și să
vină cu plăcere pentru că aici găsec oameni care îi pot ghida și ajuta să „crească” să se
dezvolte și să devină Oameni cu principii și valori, adaptați la schimbările societății în
care trăim.
Când alegem liceul ne întrebăm: există o școală perfectă? Și dacă da, cum ar
arăta ea? Nu cred că există o școală perfectă, dar dacă ar exista ea ar arăta diferit
pentru fiecare dintre noi, pentru că noi suntem unici! Există însă cu siguranță o școală
potrivită pentru fiecare dintre noi - un loc care răspunde cel mai bine așteptărilor
noastre, aspirațiilor și felului nostru de a fi și de a ne forma.
Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești este o școală potrivită pentru elevii
(părinții elevilor) care: doresc să fie pregătiți pentru viață și pentru piața muncii;
doresc să-și maximizeze rezultatele academice/școlare în funcție de potențialul pe
care îl au; doresc să-și dezvolte abilitățile de comunicare și încrederea în propriile
forțe; doresc să-și descopere vocația și să-și cultive pasiunile. Alegerea liceului
reprezintă unul dintre principalii pași importanți din viața fiecărui om; de aceea este
foarte important să facem o alegere potrivită. Unicitatea elevilor și crearea unui cadru
propice „creșterii” și dezvoltării lor trebuie să fie în centrul alegerii, în a cărei dinamică
un rol important îl au și părinții.
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Evoluția sau reușita elevului este în strânsă legătură cu modul în care acesta
se simte și se raportează la școală; dacă se simte bine și încurajat la școală, cresc
șansele ca pe viitor să aibă cariera pe care și-o dorește și o viață mai bună plină de
semnificație și în primul rând conștientă - bazată pe valori și principii sănătoase.
Sunt numeroase lucrurile care ne definesc și ne diferențiază, dar cele mai
importante sunt:
- grija pentru elevii noștrii, susținerea și încurajarea lor pentru a-și descoperi
vocația, a-și dezvolta pasiunile;
- disponibilitatea și munca susținută a profesorilor (dedicați și bine pregătiți)
pentru ca elevii noștri să obțină performanță academică, dar și pentru remediere
școlară în cazul elevilor care intră la liceu uneori cu note sub 5, iar la final reușesc să
promoveze examenul de Bacalaureat (rezultatele examenelor naționale confirmă an
de an această situație);
- pregătirea elevilor pentru viață și societate prin participarea la proiecte
europene și internaționale și la activități educative și extrașcolare specifice
realităților societății actuale;
- desfășurarea activității școlare într-un mediu curat, nepoluat și sigur;
- existența unei baze materiale moderne, adaptată nevoilor societății și
necesităților de formare actuale;
- adaptarea la nou, la schimbările iminente din societate și racordarea la aceste
realități – de exemplu desfășuraea în bune condiții a școlii on line în perioada de
pandemie;
- atmosfera prietenoasă, caldă, primitoare (dar fermă și bazată pe seriozitate)
care contribuie la integrarea tuturor elevilor noștri, cu particularitățile lor –
integrarea elevilor întorși din străinătatea și adaptarea lor foarte bună la realitățile
școlii noastre.
prof. dr. Iulian Ghercă
Director adjunct al Liceului Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești
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profilul filologic
1 clasă - 26 locuri
profilul ştiinţe ale naturii
1 clasă - 26 locuri

2017 - 87 %
2018 - 70 %
2019 - 76 %
2020 - 72 %
Procentajele elevilor care au
promovat Examenul de Bacalaureat
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Toate sălie de clasă sunt dotate cu table interactive!
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În unitatea noastră, în perioada 2018-2022, se derulează Proiectul Rose
Bac++, din cadrul Proiectului privind învăţământul secundar ROSE, Schema de
granturi pentru licee.
Obiectivul general al proiectului este creșterea cu 20% a promovabilității la
examenul de bacalaureat la finalul celor 4 ani de proiect şi creşterea cu 10% pe an a
numărului de absolvenţi care se înscriu la facultate sau în învăţământul postliceal.
Beneficiarii direcţi:
· 85 elevi din grupul ţintă: elevii din ciclul inferior care au înregistrat
rezultate cuprinse între 4 şi 6 la Evaluarea Naţională şi elevii din ciclul superior al
liceului care au medii la disciplinele de bacalaureat cuprinse între 5 si 6, prezintă
interes şi sunt motivați să susţină examenul naţional de bacalaureat), au
absenteism ridicat, fac parte din familii cu potenţial economic redus şi provin din
familii monoparentale, dezorganizate sau cu părinţi plecaţi în străinătate.
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Proiecte Erasmus+

La nivelul Liceului Teoretic
Bogdan Vodă din Hălăucești s-a
hotărât acordarea unei atenții
deosebite
procesului
de
internaționalizare a instituției, de
racordare a acesteia la realitățile
societății actuale, la nevoile și
preocupărilor
elevilor,
accesul
acestora pe piața muncii și evoluția
în carieră în contextul european.
Pentru a putea realiza acest
obiectiv am recurs la accesarea de
fonduri europene nerambursabile.
”Școala – o șansă pentru un viitor
mai bun” este un proiect de
mobilitate
pentru
profesori,
Erasmus+ KA 101 Acțiunea Cheie 1 –
Educația școlară, cu numărul 20181-RO01-KA101-048356.
Valoarea
grantului fiind de 38.260 euro.
Durata proiectului a fost de 13 luni.
SCOPUL participării a fost
formarea personală și profesională
a 16 cadre didactice în vederea
adoptării și utilizării standardelor
europene în procesul educativ,
asigurării egalității de șanse tuturor
educabililor,
îmbunătățirii
rezultatelor școlare, diminuarea
absenteismului, determinarea cât
mai multor elevi să-și continue
studiile liceale în instituția noastră,
spre o carieră de succes.
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Proiectul depus și câstigat de Liceul
Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești Students
Actively
Learning
Entrepreneurial Skills ( Nr. de referință
2020-1-BE02-KA229-074685_2 )- se referă la
parteneriate de schimb interșcolar KA
229, are un buget de 30.480 euro și se va
desfășura pe o perioadă de doi ani de zile.
Parteneriatul nostru, format din
cinci țări complet diferite și îndepărtate,
a fost creat din dorința tuturor școlilor
implicat pentru a contribui mai mult la
dezvoltarea personală și profesională a
elevilor
și
profesorilor
în
scopul
dezvoltării criticii și idei creative și pentru
a sprijini antreprenoriatul.
Coordonatorul proiectului este De
Handelsschool Aalst Belgium, din Belgia
iar parteneri alături de Liceul Teoretic
Bogdan Vodă din Hălăucești mai sunt:
Professionalna Gimnaziya po Transport
Bulgaria, PrimMat - Soukroma stredni
skola podnikatelska,s.r.o. Czech Republic,
Kadinhani Zeki Altindag Anadolu Lisesi
Turkey.
Așadar școli din cinci state Belgia,
România, Cehia, Bulgaria și Turcia vor
conlucra
și
coopera
în
vederea
implementării proiectului și îndeplinirii
obiectivelor sale.
Scopul general al proiectului este de
a facilita cooperarea prin schimbul de
idei, opinii și perspective ale tinerilor din
diferite țări europene și prin generarea de
idei
de
afaceri
relevante
pentru
economiile locale.
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În urma selecției Agenției Naționale
pentru
Programe
Comunitare
in
Domeniul
Educației
și
Formării
Profesionale, Liceul Teoretic "Bogdan
Vodă" Hălăuceşti - jud. Iasi a primit
Acreditarea Erasmus+ cu numărul RO01KA120-SCH-000044014, pentru perioada
2021 - 2027.
Obiective:
Îmbunatatirea capacității de integrare
a mijloacelor TIC in cadrul procesului
didactic adaptat nevoilor actuale
(activitate
didactica
face-to-face,
online, hibrid) - vizeaza nevoia 1.
Cresterea gradului de integrare a
elevilor din grupurile vulnerabile in
vederea
asigurarii
echitatii
educationale. - vizeaza nevoia 2
Prevenirea si combaterea efectelor
negative ale fenomenului "bullying". vizeaza nevoia 3
Formarea unei conduite care sa
asigure un comportament constient
de protejare si conservare a mediului
inconjurator pentru o dezvoltare
sustenabila. - vizeaza nevoia 4
Formarea si dezvoltarea capacitatii de
selectare si utilizare a informatiilor
din mass-media si mediul online. vizeaza nevoia 5
Îmbunatatirea
competentelor
necesare
dezvoltatrii
profilului
absolventului si orientarea acestuia
spre o cariera de succes. - vizeaza
nevoia 6
.
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Sister School Project este un parteneriat de colaborare între
Liceul Teoretic “Bogdan Vodă”, Hălăuceşti şi Şehit Ersan
Yenici Anadolu Lisesi Babaeski, Turcia

Prima vizită educațională a partenerilor
turci - Ianuarie 2017
La Universitatea „A. I. Cuza”, Iași

Cea de a doua vizită a partenerilor turci,
Ianuarie 2019
La Mănăstirea Voroneț

Vizită educațională în Turcia,
ianuarie 2020
În Istanbul
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Apariția la Hălăucești a revistei Repere cultural-educaționale a reprezentat un
demers prin care încercat să ne implicăm în viața școlii a comunității și să oferim
posibilitatea elevilor să participe la acest proiect editorial și să-și promoveze
pasiunile, preocupările și activitățile desfășurate în cadrul activităților didactice,
educative și extrașcolare. În contextul implementării în cadrul Liceului Teoretic
”Bogdan Vodă”, Hălăucești a proiectului Erasmus+ - Școala o șansă pentru un viitor
mai bun – finanțat din fonduri europene, s-a ivit oportunitatea punerii în practică a
ideii de a realiza o revistă care să se adreseze elevilor, comunității și tuturor celor
preocupați de activitățile nostre și de viața cultural-educațională din cadrul
comunității.
Scopul principal îl reprezintă - încercarea de ”luminare”, de educare și
emancipare a oamneilor și prin activitatea editorială, cât și transparentizarea
activităților instituției, oferirea posibilității de dialog și pe această cale tuturor celor
implicați în viața educațională a comunității, de întărire a parteneriatelor cu entități
similare, comunitatea locală, părinții și elevii liceului nostru.
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Trăim în secolul vitezei și omul contemporan îşi doreşte să primească sau să
găseasă informaţiile de care are nevoie cu un efort minim. Nimeni nu mai este dispus
să aloce prea mult timp cercetării sau documentării pentru soluţionarea problemelor,
iar Internetul a devenit principala sursa de informare a zilelor noastre.
Site-ul de prezentare al Liceului Teoretic Bogdan Vodă Hălăuceşti s-a născut în
anul 2012, ca o necesitate firească de a oferi mai multă vizibilitate unităţii noastre în
spaţiul virtual. Prin intemediul a sute de pagini şi materiale, s-a avut în vedere o
prezentare corectă, obiectivă, actualizată permanent, a celor mai importante
informații din domeniul nostru de activitate, din dorinţa de a convinge orice ipotetic
vizitator, utilizator de internet, de seriozitatea şcolii noastre, a conducerii manageriale
şi a colectivului de cadre didactice, dar şi de beneficiile elevilor care studiază la
Hălăuceşti.
În statisticile de trafic au fost contorizate, numai în ultimii trei ani, 247 800 vizite
(la data de 28 martie 2021), ceea ce demonstrează interesul publicului faţă de unitatea
noastră, pentru că succesul unui site este reprezentat de numărul de vizitatori unici, de
numărul de accesări.
Elevii, părinții și toți cei interesați de activitățile desfășurate în școala noastră
pot afla numeroase informații de pe site-ul instituției. Noutățile legislative, proiectele
și toată activitatea este prezentată în mod transparent tuturor celor interesați, din
comunitate, din țară sau străinătate, fiind astfel conectați în mod real, oriunde ne-am
afla, la viața școlii!
Site-ul școlii cuprinde și site-urile celor două proiecte europene implementate de
către instituția noastră, conectând astfel Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești la
realitățile educaționale din Europa și din lumea întreagă. Astfel elevii, părinții și
profesorii au acces la noile tendințe din educație la nivel european și internațional, pot
observa exemple de bună practică, soluții și metode educaționale specfice societății
actuale.

www.liceulhalaucesti.ro
a fresh bed of crisp romaine lettuce
topped with fresh vegetables, walnuts,
and a raspberry vinaigrette dressing
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Diana Mocanu, promoţia 2014, Absolventă a Facultății de Medicină
,,Gr. T. Popa Iaşi”, Medic rezident Institutul de Psihiatrie ,,Socola”
,,Tot ceea ce sunt astăzi şi-a pus bazele la Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăuceşti. Acolo am întâlnit
oameni deschişi, instruiţi, profesionişti, dornici să-şi împărtășească cunoștințele şi să te ajute să creşti şi să te
dezvolţi frumos. În liceu am putut participa la olimpiade, concursuri, proiecte prin intermediul cărora am ajuns
şi în Turcia, practic, am avut la Hălăuceşti tot ceea ce a fost nevoie pentru a-mi crea o bază solidă, pentru a-mi
putea continua studiile. Nu regret că am făcut studiile la Hălăuceşti, iar la facultate nu m-am simţit deloc
dezavantajată că mi-am făcut studiile în mediul rural. Din contră, a fost avantajul că am fost alături de familie,
ceea ce a contat extrem de mult.”

Răzvan Hugeanu, promoţia 2014, Absolvent al Facultății de Medicină
,, Gr. T. Popa Iaşi”, Medic rezident Anestezie şi Terapie intensivă
,,Experienţa mea ca elev este destul de îndelungată, întrucât a debutat în şcoala primară. Pot spune că
îmi voi aminti cu plăcere această perioadă întrucât a contribuit semnificativ la formarea mea ca individ şi la
pregătirea mea pentru viaţă. Această contribuţie se datorează sentimentului de apartenenţă de care am avut
parte datorită mediului familiar prezent în liceu, dar mai ales profesorilor care au ştiut să-mi identifice
aptitudinile şi abilităţile susţinându-mă în planurile de viitor şi ghidându-mă să ajung acolo unde doresc.
Acolo unde sunt astăzi nu aş fi ajuns fără îndrumarea de care am avut parte pe parcursul liceului. Am
întâlnit profesori care au ştiut să facă nişte copii să se simtă respectaţi şi apreciaţi, care au pus omenia pe
picior de egalitate cu ,,fișa postului” de profesor.”

Anastasia Călin, Promoţia 2016, studentă la Universitatea de stat
Middlesex, Facultatea de Științe și Inginerie, specializarea Biochimie
Medicală, Londra
,,În prezent studiez în Londra, la Universitatea de stat Middlesex, Facultatea de Științe și Inginerie,
specializarea Biochimie Medicală și lucrez la primul meu proiect de cercetare alături de profesori și cercetători
din cadrul Societății Regale de Chimie. În același timp ocup poziția de VicePreședinte al departamentului de
Științe și Tehnologie, la Uniunea Studenților în cadrul universității unde studiez.
Primii ani de liceu i-am petrecut la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani, de unde m-am
transferat la sfârșitul clasei a 10-a la Liceul Teoretic " Bogdan Vodă! din Halaucesti. Vă pot vorbi din perspectiva
unui fost elev la un liceu de top, care și-a descoperit abilitățile și pasiunea pentru științele exacte la un liceul
din mediul rural. În ultimii ani de liceu am reușit să particip la nenumărate concursuri, județene și naționale, de
unde nu m-am întors doar cu premii, ci și cu experiențe cruciale dezvoltării mele. Transferându-mă la Liceul
Teoretic "Bogdan Vodă" din Hălăucești, am fost uimită să descopăr profesori extrem de bine pregătiți și
implicați în realizarea visurilor tuturor elevilor. Astăzi mă număr printre studenții de top ai Universității la care
studiez, doar datorită profesorilor extraordinari și corpului administrativ de la Liceul Teoretic "Bogdan Vodă"
din Halaucesti care oferă educație de calitate în condiții de înalte standarde . Să studiați la acest liceul, va
poate aduce nenumărate beneficii. În primul rând, profesorii va pot acorda atenția de care aveți nevoie, și vă
pot ajuta pe fiecare să va evidențiați prin talentele voastre și să vă dezvoltați abilități pe care poate încă nu
știți că le aveți.
Mesajul meu: învățați, învățați mult și faceți orice lucru cu pasiune și dăruire, pentru că poți ajunge cu o
carieră de succes și o viață fericită și de la un liceu din mediul rural!”

20

Larisa Petrila, promoţia 2015, Absolventă a Facultăţii de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Asistent de cercetare ştiinţifică Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi
,,Anii de liceu au fost o experienţă puţin spus interesantă. Am avut parte de trăiri de toate felurile, am
participat la activităţi şcolare şi extrașcolare, am avut ocazia să-mi fac prieteni şi să trăiesc din plin cei patru
ani de liceu. Deşi am învăţat foarte multe lucruri în aceşti patru ani de şcoală, cel mai de folos mi-au fost
cunoștințele dobândite la disciplinele de bază. Studiind ştiinţele naturii am avut destul de multe ore de
chimie, matematică şi fizică, iar atunci când am ajuns la facultate am descoperit că nivelul la care se studiază
aceste discipline la Hălăuceşti este competitiv, chiar cu licee de top din Iaşi, ceea ce m-a făcut să mă simt
mândră că proveneam de la un liceu din mediul rural care pune accentul pe învăţătură şi pe modul în care
absolvenţii săi puteau să se prezinte mai departe şi să fie competitivi în diferite domenii de studiu.
Vă îndrum şi pe voi, viitorii liceeni, să alegeţi Liceul Teoretic Bogdan Vodă şi consider că acesta vă
poate oferi baza de a reuşi în orice planuri de viitor ați avea.”

Paraschiv Iulian, Președintele Consiliului Școlar al
Elevilor la Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăucești

,,Salut!
Numele meu este Paraschiv Iulian, am 17 ani și sunt elev, dar și Președinte al Consiliului Școlar al
Elevilor la Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăucești.
Am rămas să îmi continui studiile aici, deoarece m-am simțit în siguranță, ascultat și bine primit. Din
această cauză mi-am dorit să fac ceva mai mult, să îmi ajut comunitatea și să avem parte de oportunități și
proiecte cât mai numeroase. Aici am avut parte de primele spectacole caritabile pe care le-am organizat, de
prima excursie internațională în Turcia, de numeroase concursuri și activități extrașcolare. Chiar și cele mai
mari provocări nu ne-au oprit din a ne desfășura misiunea, organizând pe perioada pandemiei un concurs de
talente online cu premii consistente în bani.
Laboratoarele de care dispune liceul, experimentele făcute și proiectele realizate, m-au făcut să mă
adaptez extrem de repede și să mă dezvolt. Deși suntem într-o localitate rurală, aici condițiile sunt ca la
oraș, ba chiar mai mult, deoarece acest liceu dispune de diversitate și îți oferă o multitudine de oportunități.
În Consiliul Școlar al Elevilor vei găsi mereu o echipă de oameni gata să te ajute și pusă pe treabă să
organizeze cele mai tari petreceri. Dacă vii cu propuneri, facem tot posibilul să le punem în aplicare!
Îți recomand Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăucești, deoarece știu că aici mereu vei găsi pe cineva
căruia îi pasă de tine și te vei putea face auzit și, nu în ultimul rând, din prisma faptului că vei beneficia de
un învățământ de calitate!
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Dorin Dîm , Promoţia 2020, Student la Facultatea de Psihologie
în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iaşi
,,Cum m-a ajutat pe mine Liceul Teoretic Bogdan Vodă?
A fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru educaţia mea să mă transfer acolo. Chiar dacă am
avut parte doar de doi ani, au fost doi ani plini de experienţă în care am învăţat atât de multe şi nu mă refer
neapărat la materii, ci mă refer la ce am învăţat despre mine, despre cine sunt eu şi ce trebuie să fac, am fost
ajutat enorm de cei care mi-au fost profesori în dezvoltarea mea personală. Nu aş fi gândit acum doi ani că
astăzi o să fiu la facultate, la facultatea la care mi-ar plăcea. Pentru mine a fost o experienţă incredibilă la
acest liceu!”

Familia Fabian Gurgu
Hălăucești
Bună ziua!
Numele meu este Fabian Gurgu, sunt din Hălăucești și sunt tata a trei fete care au frecventat și încă
mai frecvetează cursurile Liceului Teoretic „Bogdan-Vodă” din Hălăucești.
Sabina a terminat liceul în anul 2012, Ana-Maria în anul 2013, iar Cătălina este în prezent elevă în clasa a XIIa la acest liceu.
După terminarea liceului, Sabina a urmat cursurile Facultății de Filosofie si Științe Social Politice din
cadrul UAIC din Iași, după care a urmat cursurile de licență si master, la Universitatea Națională de Arte
George Enescu din Iași. În prezent lucrează ca profesor la o școală de muzică din Iași.
Ana-Maria a urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, iar în prezent
lucrează ca medic rezident la Spitalul Județean de Urgență Sibiu. Decizia de a urma cursurile Liceului Teoretic
„Bogdan-Vodă” a aparținut în cea mai mare măsură fetelor, eu doar le-am susținut cât am putut de mult.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost influențate de faptul că au vrut să stea cât
mai mult timp aproape de familie, de prieteni, de colegi și să continue studiul cu profesorii pe i-au avut în
gimnaziu.
Analizând realizările fetelor, atât în plan personal cât și profesional, pot spune fără rețineri că
alegerea lor a fost o alegere corectă.
Îndemn și pe alți părinți să-și îndrume copiii cu încredere către Liceul Teoretic „Bogdan-Vodă”
Hălăucești. Aici sunt profesori dedicați meseriei lor, adevărați pedagogi, implicați total în educarea și
formarea elevilor ca oameni. Cunosc mulți copii care au demonstrat prin rezultatele lor, că cine vrea să
învețe, o poate face foarte bine și aici, la Hălăucești. Sunt convins ca acest liceu, nu este cu nimic mai prejos
decât multe alte licee din Pașcani, Roman, Iasi etc.
Urez profesorilor și elevilor liceului mult succes, realizări cât mai frumoase pe toate planurile și să
ducă mai departe frumoasa tradiție a liceului.
Numai bine tuturor! Doamne ajută!
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Ştefania Vernica, Promoţia 2020, Studentă la Facultatea de
Psihologie în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iaşi
,,Experienţa mea la Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăuceşti a fost minunată. Cu siguranţă aş face
aceeaşi alegere dacă ar fi posibil să derulez timpul înapoi.
Timp de 4 ani am simțit că mă aflu “acasă”, întrucât mi-a fost transmisă siguranță și atenție, cat mai
ales caldura din partea profesorilor, îndrumătorii noștri în aventura cunoașterii. Sunt recunoscătoare pentru
faptul că puterea mi-a fost în propriile mâini de a-mi alege sculptorii care să modeleze cu iscusință caracterul
și personalitatea.
Nu a fost vreun moment în care întrebările mele să rămână fără răspuns, ba mai mult, ele s-au
amplificat pe măsură ce mi s-a relevat tot mai mult din tainele lumii, antrenându-ți mintea spre cunoaștere.
Sunt fericită ca am ales Liceul Teoretic “Bogdan-Vodă”, locul în care mi-am pus bazele viitorului meu și
sper că și tu să trăiești aceasta experiență minunată.”

Aissa Neculăeș, profesor la Liceul Teoretic "Bogdan Vodă"
Hălăucești
Liceul Teoretic ”Bogdan Vodă” Hălăucești are porțile deschise tuturor copiilor care au nevoie de educație,
oferind șanse egale de dezvoltare pentru a valorifica potențialul variat al elevilor, atât în cadrul activităților de
învățare formală cât și în activitățile extracurriculare.
Tradiția și rezultatele bune la Examenele Naționale l-au impus în rândul părinților și al elevilor din zonă
ca fiind o unitate școlară apreciată pentru cei care doresc să urmeze un liceu într-un mediu natural și sigur.
Personalul didactic al Liceului Teoretic ”Bogdan Vodă” este calificat, majoritatea având gradele didactice
II și I, fapt care asigură o educație de calitate și un înalt professionalism. Participarea unor profesori la cursuri
de formare internațională determină ca actul educativ din instituția noastră să fie unul modern, cu metode pe
predare interactive și motivante, care ne ajută să valorificăm aptitudinile și înclinațiile propriilor elevi.
An de an prestigiul liceului nostru a crescut datorită rezultatelor bune la Examenele Naționale, însă în
spatele acestora stau numeroase ore de pregătire suplimentară, susținute de profesorii care predau
disciplinele de examen. Acestea sunt desfășurate săptămânal, încă de la începutul fiecărui an școlar și își
propun, pe lângă aprofundarea materiei, și sprijinirea afectivă a elevilor în vederea promovării examenelor.
Ca profesori diriginți, ne dăm silința de a comunica deschis și onest cu elevii noștri, de a-i cunoaște pe
fiecare în parte, de a-i susține și îndruma în spiritul liberei inițiative, a unei vieți sociale active și morale și a
unei alegeri profesionale potrivită cu personalitatea și aptitudinile fiecăruia.
Așa cum spunea regele României, Ferdinand, ”nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa”,
Liceul Teoretic ”Bogdan Vodă” Hălăucești este, înainte de toate, o comunitate, o echipă de oameni bine
pregătiți care își doresc să transmită tinerelor generații cunoștințe, valori, atitudini și deprinderi
indispensabile pe tot parcursul vieții.
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Existența unei instituții educaționale de nivel liceal, cu profil teoretic, în mediul rural este o
raritate și o „binecuvântare” pentru respectiva comunitate, chiar și în zilele noastre. Din acest punct
de vedere Hălăuceștiul este binecuvântat cu o tradiție educațional-culturală încă de la sfârșitul
secolului al XIX lea.
Existența unui psiholog școlar, implementarea mai multor proiecte din fonduri europene dar și
Banca Mondială (ROSSE), existența unei infrastructuri școlare decente și moderne, caliatea și
profesionalismul cadrelor didactice, grija față de elevi, rezultatele la examenele naționale, existența
revistei școlii Repere cultural-educaționale, a site-ului școlii http://www.liceulhalaucesti.ro/, cu o
secțiune de Resurse Educaționale Deschise, a sitteului proiectului Erasmus+ Școala o șansă pentru un
viitor mai bun, implementat în 2018-2019 http://www.liceulhalaucesti.ro/erasmus/erasmus/index.htm,
apropierea de familie și un bun parteneriat cu autoritățile și instituțiile locale, fac din Liceul Teoretic
Bogdan Vodă din Hălăucești o bună opțiune pentru absolvenții de gimnaziu, din localiate dar și din
localitățile din zonă care vor să urmeze studii liceale filiera teoretică într-un mediu sigur și ghidați pe
drumul creșterii și devenirii lor de niște OAMENi cu vocație și dragoste pentru copii..
Elevii liceului nostru au posibiliatea de a face performanță și ulterior de a continua studiile la
universități de prestigiu din țară și străinătate. Pentru cei care însă au anumite carențe și dificultăți în
învățare există o grijă aparte a profesorilor care prin activități remediale intense reușesc să aducă
acești elevi la un nivel de promovare a examenului de Bacalaureat. Așadar toată activitatea școlii
noastre are în centru ei, în mod concret și nu doar teoretic, elevul și necesitățile acestuia. Prin actul
educațional și proiectele educaționale extrașcolare se urmărește formare elevilor pentru societate,
pentru viață și nu doar achiziționarea unor informații la diverse materii de studiu.
Considerăm că educația și școala au rolul de a forma Oameni și cetățeni cu principii și valori
morale, care să-și descopere și valorifice abilitățile și să-și urmeze vocația. Binele și dezvoltarea
elevilor noștri reprezintă munca cadrelor didactice din Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești!
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