SCURT ISTORIC
1925 – Ia fiinta Scoala Primara din satul Melinesti – comuna
Melinesti nivel de pregatire: clasele I-IV.
1948 – Ia fiinta Scoala Gimnaziala din comuna Melinesti
nivel de pregatire: clasele I-VII(VIII).
1960 – Ia fiinta Liceul Teoretic – profil real (matematicafizica) nivel de pregatire: clasele
I-XI(XII).
1976 – Se transforma Liceul Teoretic în Liceu Agroindustrial
nivel de pregatire: clasele I-XII(XIII), învatamânt de zi, seral
si fara frecventa.
1981 – Se transforma Liceul Agroindustrial în Liceu
Industrial de Petrol, nivel de pregatire: clasele
I-XII (XIII), învatamânt de zi si seral, scoala profesionala si
scoala de maistri.
1990 – Liceul Industrial de Petrol devine Grupul Scolar
Industrial de Petrol Melinesti, nivel de pregatire: clasele IXII (XIII), învatamânt de zi, seral si profesional.
2000 – Unitatea devine Grupul Scolar Industrial Melinesti cu
aceleasi forme de învatamânt.
2006 – Unitatea primeste numele de Grupul Scolar
„Alexandru Macedonski”
2012 – Grupul Scolar „Alexandru Macedonski” devine
Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”
În prezent unitatea scolara are toate treptele de
învatamânt: prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal
zi si seral, precum si doua filiere de învatamânt: real si
tehnic.
Despre noi...
Scoala se afla asezata în centrul comunei Melinesti,
localitate situata la confluenta dintre Valea Ploscai si Valea
Amaradiei, în nordul judetului Dolj, la 30 km de resedinta de
judet (orasul Craiova) si la granita cu judetul Gorj.
Prin situarea geografica, pozitia economica si activitatea
de învatamânt si culturala, Comuna Melinesti reprezinta
centrul Vaii Amaradia (si Plosca), având o influenta socioculturala în cele doua judete limitrofe (Dolj-Gorj).
Zona geografica din centrul Olteniei este una de
restructurare economica, prin scaderea activitatii din
domeniul petrolului, dezvoltarea incipienta a agriculturii si o
dezvoltare moderata a comertului.
Grupul Scolar „Alexandru Macedonski” (înfiintat ca liceu
în 1960) este cea mai importanta institutie de învatamânt din
zona, traditional raspunzând nevoilor de educare si formare
a tinerilor. Se bucura de presigiu si se adapteaza permanent
noilor solicitari.
O coordonata esentiala a activitatii sale a devenit
integrarea europeana, pregatirea tinerilor profesional si etic
pentru a deveni cetateni ai Uniunii Europene.
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PROIECTE INTERNAȚIONALE ERASMUS+ în
care este implicată școala noastră
Din anul 2017 desfășurăm anual proiecte de
mobilitate ERASMUS+ VET, proiect derulat
în Italia (elevii liceului nostru efectuează
stagii de practică de 3 sau 4 săptămâni întro fabrică modernă de utilaje sau firme de
dezvoltare software)
Deținem acreditare Erasmus+ VET pentru
perioada 2022-2027, astfel că proiectele
noastre vor continua.
În trecut am derulat proiecte Comenius și
Erasmus+ cu Turcia, Germania, Spania,
Italia, Polonia
PROIECT PE FONDURI INTERNAȚIONALE
R.O.S.E
(Romanian Secondary Education Project)

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Clasa a IX-a
Filieră: Tehnologică, Profil: Tehnic
Domeniul: Electric
Specializare: Tehnician în instalații electrice

24 de locuri - COD 159

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Domeniul Mecanică
Specializare:
Mecanic utilaje și instalații în industrie

24 locuri – COD 523

Proiect de pregătire a elevilor pentru Examenul
Național de Bacalaureat
(Limba și literatura română,
Matematică,
Biologie,
Consiliere școlară și profesională,
Cluburi de Informatică, Dans popular și sportive,
de dezbatere CICERO)

Clasa a XI-a
Filieră: Tehnologică, Profil: Tehnic
Domeniul: Mecanic
Specializare: Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații

Elevii noștri au reușit rezultate foarte bune la
Olimpiadele și Concursurile Naționale

28 de locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL / SERAL

Baza materială
4 corpuri de cladiri folosite efectiv în
activitatea cu elevii, din care o cladire noua,
care cuprinde doua laboratoare tehnologice
si doua ateliere cu dotari si amenajari
moderne, prin programul PHARE-VET 20042006.
2 laboratoare de informatica dotate cu retele de
calculatoare de ultima generatie si conectate la
INTERNET si sistem AEL.
3 laboratoare: fizica, chimie, biologie
modernizate si dotate corespunzator.
1 cabinet de consiliere psiho-pedagogica si
orientare scolara
biblioteca cu 13 500 volume
Centru de Informare si Documetare dotat cu
aparatura electronica de ultima ora
Sala sport
baza sportiva în aer liber: terenuri de fotbal,
volei, handbal, pista de atletism. Sală de dansuri

STUDIILE SE FINALIZEAZA CU:
Diplomă de bacalaureat pentru: matematicăinformatică
tehnic – electrotehnic.
Atestat profesional de operator calculator la
profilul matematică-informatică.
Atestat profesional nivel 4 la profilul tehnic.
Atestat profesional nivel 3 la profilul tehnic
învățământ profesional.
Unitatea noastră de învățământ dispune de
personal calificat în toate domeniile, cadre
didactice titulare specializate și pregătite.

