
 

PRIN OCHII MENTORULUI - PROFESORI CARE INSPIRĂ 
 

 

„Tradiţia ne obligă, calitatea ne-o impune, profesionalismul ne dă dreptul!” 

 

Așa începe materialul de prezentare a Liceului Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești” 

Comuna Valea Călugărească, care poate fi accesat pe internet. 

 

 
 

Valea Călugărească este una dintre cele mai mari așezări rurale din județul Prahova. În 

anul 1909, este înființată „Școala Elementară de Viticultură”, care avea misiunea de a 

forma specialiști pentru refacerea plantațiilor de  viță de vie. Acestea au fost distruse 

de filoxeră în anul 1907. De atunci și până în prezent, unitatea de învățământ a suferit 

multe prefaceri, fiind coordonată de echipe de profesori inimoși, dedicați meseriei de 

dascăl. Nu este greu să îi recunoști... Sunt „fără vârstă”, cu o ținută decentă și 

înzestrați cu o perseverență, pe care, câteodată, nici ei nu o înțeleg. 

Echipa liceului și-a manifestat mereu preocuparea pentru implicarea în proiecte 

educaționale. Un astfel de exemplu îl reprezintă Proiectul privind Învățământul 

Secundar (R.O.S.E.), demarat în octombrie 2018, proiect cu titlul: Liceul pentru toţi – 

o şansă în plus pentru inserţia socio-profesională a elevilor (LITOT).    

 

 



MĂRTURIA UNUI ABSOLVENT DE SUCCES 
Reușita elevilor îi bucură enorm pe profesori. 

 

Duca Loredana- Costina este profesoară de limba și literatura română la Liceul 

Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești” Comuna Valea Călugărească, responsabil cu 

monitorizarea activităților din Proiectul R.O.S.E. Cu amabilitate, ne-a împărtășit o 

experiență de succes, de anul trecut, din vara lui 2019. Este vorba de reușita elevei 

Dumitrescu Daniela, absolventă a Liceului Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Sisești” 

Comuna Valea Călugărească (specializarea Tehnician în gastronomie), în prezent, 

studentă în anul I la zi, la Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management 

Industrial, specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor, din cadrul Universității 

Transilvania din Brașov. 

 
Iată interviul: 

PROFESOR: Mă bucur nespus că ești studentă. Ești un exemplu pentru toți elevii din 

liceul nostru. Cum a fost? 

DANIELA: Nu mi-a fost ușor! Am reușit cu ajutorul profesorilor mei din liceu și, în mod 

deosebit, al dumneavoastră, doamna dirigintă. 

 

PROFESOR: Rezultatele tale obținute în urma susținerii Examenului național de 

Bacalaureat și apoi, admiterea ta la facultate ne-au bucurat foarte mult. Ce te-a 

determinat în mod deosebit să te duci la facultate? 

DANIELA:  Dorința mea de a-mi depăși limitele, atât ale mele, cât și ale familiei mele, 

dar și dorința de a mă număra printre copiii care au acces la o educație de calitate, m-

au deteminat să depun toate eforturile intelectuale, întrucât provin din mediul rural, 

iar părinții mei au posibilități materiale limitate. Participând la activitățile remediale 

din cadrul Proiectului ROSE, am înțeles că este nevoie de mai multă muncă din partea 

mea. Anul trecut, în martie-aprilie 2019, am aflat despre Proiectul Organizației 



Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara - West Summer University. M-am 

gândit că ar fi o experiență interesantă și am completat formularul on-line. Am fost 

admisă, fiind sunată de coordonatoarea de proiect, studentă la Universitatea de Vest 

din Timișoara. Mi-a spus că în perioada 24 iulie - 08 august 2019 voi participa la cursurile 

uneia dintre facultățile din cadrul Universității. Ideea de a fi studentă pentru 

aproximativ două săptămâni m-a fascinat. 

 

PROFESOR: De ce ai ales specializarea Ingineria și Managementul Afacerilor? 

DANIELA: În primul rând, mă aștept să aprofundez și să îmi îmbogățesc cunoștințele 

dobândite în liceu. După cum știți, am terminat liceul cu specializarea Tehnician în 

gastronomie. În al doilea rând, mă aștept să am profesori dedicați, așa cum au fost cei 

din liceu, care să îmi ofere oportunitatea unei dezvoltări personale.  

 

PROFESOR: Crezi că te vor ajuta experiențele anterioare?  

DANIELA: Cu siguranță că da! Experiența taberei a fost una de neuitat și a avut ca 

scop acomodarea mea cu viața de student. În plus, activitățile de pregătire practică din 

cei patru ani de liceu, activitatea de consiliere școlară și profesională din cadrul 

Proiectului R.O.S.E., precum și activitățile extrașcolare din timpul ultimilor doi ani de 

liceu au constituit, pentru mine, pietre de temelie. Sper, ca aici, unde sunt studentă 

acum, să ne axăm foarte mult pe partea practică și să avem cât mai multe astfel de 

cursuri. Mă aștept să lucrez cu oameni de calitate, atât la nivelul colegilor, cât și al 

profesorilor. 

 

PROFESOR: Care sunt așteptările tale de la specializarea aleasă? 

DANIELA: Îmi doresc să profesez mai mult ca antreprenor. Mi se pare o provocare, 

iar, dacă accept, îndrăznesc să cred că voi avea și succes. Motivația există; pasiunea, 

de asemenea. Mă atrage foarte mult sectorul HORECA, un domeniu interesant, de 

actualitate, dar și cu perspective.  

 

PROFESOR: Îți mulțumesc și îți doresc succes! 

DANIELA: Mulțumesc și eu! Sunt mândră că sunt absolventă a Liceului Tehnologic 

„Gheorghe Ionescu-Sisești” Comuna Valea Călugărească. De fiecare dată mă voi 

întoarce cu drag în liceu. 

 

Așa arată imaginea unui elev care a îndrăznit să viseze și a găsit în liceu toată susținerea 

necesară, după cum o spune și deviza școlii: 

„REUȘIM ÎN VIAȚĂ PRIN CEEA CE ÎNVĂȚĂM SĂ FACEM!” 

 

-Elisabeta Bianca Ciulac, Inspector școlar managementul resurselor umane, 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

-Loredana-Costina Duca, profesor de limba și literatura română, Liceului Tehnologic 

„Gheorghe Ionescu-Sisești” Comuna Valea Călugărească 


