GÂNDURI LA CEAS ANIVERSAR
Este o mare bucurie şi o mare onoare pentru mine
să pot transmite gândurile mele din postura de director
al acestui liceu, succesor al atâtor oameni deosebiţi care
l-au condus cu evlavie.
După 100 de ani Colegiul Naţional „Anastasescu”
pregăteşte în continuare generaţii de elevi pentru a-şi
alege propriul drum în viaţă, pentru realizarea unui viitor
de care cu toţii să fim mândri.
La ceas aniversar aduc un respectuos omagiu tuturor dascălilor frumoși
sufletește care au slujit și slujesc în această instituție, elevilor dragi, părinților,
parteneriatelor și comunității locale care au sprijinit școala în demersurile sale.
Cei 100 de ani de experiență demonstrează că, în timp, școala nu și-a
pierdut indentitatea, ci a știut să se redescopere, să țină pasul cu o societate în
continuă transformare.
Societatea actuală se află într-un proces continuu de schimbare, ceea ce face
ca învățământul să fie pus în situația de a se adapta permanent la caracteristicile
acesteia.
Pe de altă parte, școala trebuie să ofere tinerilor accesul la întregul
patrimoniu cultural al umanității.
Dascălii acestei instituții au stimulat elevilor libertarea de a gândi, de a se
exprima și dreptul de a-și dezvolta pe deplin personalitatea.
Scopul activităților întreprinse de dascălii acestei școli a fost mereu bazat
pe formarea unor valori individuale și sociale durabile care să-i ajute pe elevi săși construiască personalitatea și caracterul.
Sunt convins că spiritul ,‚anastasist” și performanțele vor dăinui printre cei
ce vor trece pragul acestei instituții și că „flacăra olimpică” va fi păstrată cu
strășnicie de fiecare generație.
Un sincer ‚,La mulți ani!” școlii noastre și un gând de recunoștință pentru
toți cei care au dat o fărâmă din sufletul lor acestui lăcaș de învățământ.
‚,La mulți ani, Anastasescu!”
‚,La mulți ani, Anastasiști!”

Director,
Prof. Dr. Răceanu Șerban
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ÎNCEPUTURILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROȘIOREAN
În județul Teleorman, știința de
carte își are începuturile atestate
documentar în secolul al XVI-lea, când
acest județ avea 18 grămătici, dieci și
logofeți chemați la curțile domnești să
scrie documente. Dintre aceștia, amintim
pe Radu grămăticul din Manicești,
localitate de lângă Rușii de Vede (așa cum
se numea localitatea noastră în acea
vreme), copiază cărți religioase și nu se
poate să nu fi avut pe lângă dânsul câțiva ucenici pe care să-i învețe să scrie și să
citească în limba mântuită de el cu atâta dibăcie.
Primul grămătic din Roșiorii de Vede este Mihail ce scrie hrisoave la 1437
și 1440 învățământului care o dădea copiilor. Documentele dovedesc
continuitatea acestei școli, căci la 21 martie 179, dascălul Nedelcu semnează un
angajament față de Mitropolie.
În paralel cu școlile de stat din Roșiorii de Vede au funcționat și școli
particulare, organizate pe lângă bisericile din oraș, profesorii fiind preoții si diecii
acestora. Contribuția materială în sprijinul școlilor a fost acordată din partea
bisericilor. Trebuie negreșit amintită cea mai veche și cea mai importantă din
punct de vedere arhitectural, biserica Țigănia Drăgănești, apoi Sfântul Teodor,
biserica Sfântul Spiridon și apoi Sfânta Vineri.
O importantă contribuție a avut-o biserica Serdăreasa făcută de serdarul
Marian Butculescu. În această biserică a funcționat multă vreme de școala
condusă de Constantin si Gavrilă Popescu în ianuarie 1838. Aici copiii erau
învățați prin ceaslov, psaltire dar prin aritmetică.
În orașul Roșiorii de Vede au fost mulți grămătici, iar acest lucru
demonstrează că în județul Teleorman au existat, pe lângă mânăstiri și centre de
cultură, școli care-i pregăteau nu numai pe viitorii slujitori ai bisericii, dar și pe
scriitorii de documente. Aceste centre erau frecventate și de tinerii de la sate, fiind
un fapt notabil. Limba oficială folosită în acea vreme era slavona, limbă în care
se și studia. În secolul al XVII-lea, limba
română o înlocuiește pe cea slavonă în biserici,
iar numărul actelor în limba română crește, în
timp ce al celor în slavonă scade.
Veacul al XIX-lea, „veacul luminilor”
aduce o preocupare mai stăruitoare pentru
știința de carte, pentru consolidarea
învățământului în limba română.
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În secolul al XVIII-lea aproape toate
capitalele de județ aveau învățământul lor.
În 1716 Alexandru Ipsiltanti dă hrisovul
de reorganizare al școlilor, iar în 1780 se
alcătuiește un buget pentru reorganizarea
școlilor din Țara Românească.
În 1780 exista școala în Rușii de
Vede, având continuitate. Manualele
folosite în secolul al XVII-lea si al XVIIIlea erau bucoavne, cărți de predici, unele cronici, unele cărți populare, tipărite în
manuscris. Profesorii puneau accent pe atenție și memorare.
Din al II-lea deceniu avem dovezi despre existența unor școli de fete din
Muntenia, Zimnicea și Roșiorii de Vede.
Localul pentru școala din Roșiori a constituit o problemă grea, dar localnicii
au găsit o soluție: închirierea caselor slucerului Sandu Depărățeanu cu 100 de lei
pe lună. Primul profesor din oraș este Alecsie Popovici, numit la 1 decembrie
1883, acesta continuându-și activitatea pâna la moarte.
Legea a lipsit din școala românească la începuturi, dar preocupările unor
autorități și ale unor oameni luminați ai timpului au făcut ca reorganizarea
„școalelor” să devină o realitate, lucrându-se pe baza circularelor
Departamentului din lăutru ale Euforiei școalelor si ale ocârmuirii județelor.
Școala românească, inclusiv cea din județul Teleorman, este prezentată ca
un element de progres, de gândire și actiune implicată în Revoluția de la 1848.
Reluarea cursurilor școlare are loc în 1849, iar în 1859 sunt menționate ca
funcționând două școli publice: una de fete și una de băieți, care în 1894 beneficia
fiecare de un local propriu.
În anul 1893, se înființează Școala primară nr. 2, pentru băieți, pentru care
se va construi local propriu în 1900, dar și o școală primară mixtă, în 1891, cu
local propriu în 1914. După 1900, în Roșiorii de Vede apare și o școală inferioară
de meserii înființată în 1905, școală ce va avea local propriu în 1912. În 1919, 10
noiembrie, datorită generozității fraților Ionel și Nicolache Anastasescu, care au
făcut donații în bani și au oferit și un teren și chiar au construit prima clădire, s-a
înființat Liceul Anastasescu. Destul de repede, în 1923, se înființează Gimnaziul
comercial de băieți, ca școală elementara de
comerț.
În 1931, în orașul Roșiorii de Vede
funcționau două grădinițe, cu un număr total
de 52 de copii, două școli primare de băieți cu
480 de elevi, două școli primare de fete cu 447
eleve, o școală primară mixtă cu 209 elevi, o
școală de ucenici cu 130 de elevi, o școală de
meseri cu 98 elevi, o școală profesională cu
181 elevi, un gimnaziu comercial cu 74 elevi
și Liceul Anastasescu cu 286 elevi.
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CUM A LUAT NAȘTERE
COLEGIUL NAȚIONAL ”ANASTASESCU”

În 1919, în orașul Roșiorii de
Vede
funcționau
patru
școli
elementare și nu exista niciuna
secundară. Aceasta fiind situația,
părinții ai căror copii trebuiau să
părăsească orașul pentru a-și mulțumi
setea de cultură au arătat o stăruință
hotărâtă, care nu a încetat decât odată
cu înființarea școlii secundare pe care
o cereau. Stăruința părinților a fost
intens susținută și de conducătorii
primăriei orașului, dar și de un grup
mare de tineri studioși, în care
distingem: Petre Voivozeanu,
Traian
Bratu,
Iulian
Dumitrescu, Gogu Bleescu,
Traian Ionescu, Constantin
Iliescu, Floarea Ionescu și
Florin Nicolescu-Niculcea.
Animați
de
ideea
înființării
Gimnaziului
Teoretic, grupul de tineri
roșioreni, obținând adeziunea

populației, întocmește un memoriu,
pe care îl înaintează Ministerului
Instrucțiunii Publice și Cultelor, la 6
august 1919. În 4 septembrie 1919,
ca urmare a acestui memoriu, se
alcătuiește o delegație de roșioreni în
frunte cu Traian Stănescu, primar și
în același timp și deputat în Camera
Legislativă, un adevărat părinte a
orașului, care merge și prezintă
ministrului Constantin Angelescu o
cerere, ce arată dorința sinceră a
orășenilor și a
țăranilor din
satele din jur
de a se înființa
un Gimnaziu
Teoretic
în
Roșiorii
de
Vede.
Traian Stănescu
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Gimnaziul Teoretic din Roșiorii de
Vede își începe virtual activitatea, la
11 noiembrie 1919, deși primise
aprobarea de funcționare la 15
octombrie 1919, în localul Școlii
Primare de băieți Nr. 1, din Strada
Renașterii, vizavi de Palatul Albina.
Înscrierea de elevi pentru
clasele I, a II-a și a III-a au început
însă a se face încă de la 1 septembrie
1919, în localul primăriei Roșiorii de
Vede, anticipând disputata aprobare a
Ministerului Instrucțiunii și Cultelor,
întrucât, în principiu, fusese de acord
cu înființarea Gimnaziului. Funcția
de secretar a Gimnaziului Teoretic,
denumit
mixt
prin
Ordinul

Niculache Anastasescu

Ministerului Instrucțiunii și Cultelor
nr. 125102, seria B/1919, este
îndeplinită de la început de
Constantin Bleescu, confirmat prin
ordinul de mai sus.
La 10 noiembrie 1919, în fața
autorităților comunale și școlare din
Roșiorii de Vede, noul gimnaziu își
inaugurează
activitatea
prin
solemnitatea sfințirii apei. Au vorbit:
din partea orașului, Traian Stanescu,
primarul orașului; din partea corpului
didactic, preot Ioan E. Popescu
(singurul profesor care a funcționat
fară întrerupere la această scoală, de
la înființare, până în anul 1947).

Ionel Anastasescu

Actul de donație al fraților Niculache și Ionel Anastasescu se autentifică de
Judecătoria Roșiorii de Vede abia la 19 aprilie 1924, sub nr. 665 și se transcrie la
Tribunalul Teleorman, secția I, la nr. 7131/1928, pentru imobil și suma 100000
lei necesară mobilierului și construcției unei noi clase a V-a. Cei doi frați
Anastasescu sunt aleși membrii de onoare ai comitetului școlar.
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Anul 1924 a creat
premisele dorite de cetățenii
orașului Roșiorii de Vede și de
locuitorii satelor din jur de a
transforma Gimnaziul Teoretic
în Liceu Teoretic, începând cu
anul scolar 1924-1925, prin:
•încadrarea școlii cu un
corp didactic calificat;
•mutarea Gimnaziului în
local propriu, dăruit de frații
Niculache și Ionel Anastasescu,
prin
actul
de
donație
autentificat de Judecătoria
Roșiorii de Vede sub nr. 665
din 19 aprilie 1924;
•înzestrarea școlii cu
mobilier și material didactic
adecvat necesităților la care au
contribuit părinții elevilor,
răspunzând generos prin taxe
școlare liber consimțite;
La 24 iunie 1924, are loc propunerea pietrei fundamentale. Construcția este
încredințată Antreprizei Gh. Handa. Actul de fundație, scris de prof. Petre
Voivozeanu, pus sub sticlă, este așezat în fundație în colțul dinspre Biserica
“Serdăreasa”.

La 14 ianuarie 1932, în timp ce cursurile se desfășoară normal în noua
clădire, s-au terminat lucrările de recepționare a construcției, încheindu-se al
doilea mare capitol din istoria Liceului “Frații Niculache și Ionel Anastasescu”
din Roșiorii de Vede.
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În anul 1934-1935 se terminau ultimele lucrări din noua construcție: se
toarnă mozaicul pe holuri și la scări, se construiește împrejmuirea de beton și
grilaje de fier existent și astăzi, se face lichidarea sumelor cerute de construcție.
Din anul 1939, liceul, din lipsa de fonduri, revine la forma inițială de
gimnaziu, până în anul 1943, când apare din nou cursul superior ca extrabugetar.
Acest lucru este valabil până în anul 1947.
Astfel, localul liceului din Roșiorii de Vede, construit cu atâta trudă de către
roșioreni, este ocupat de Direcția Aviației Comerciale Române prin rechiziții.
Liceul, devenit gimnaziu din anul 1938, este transferat în localul Școlii Primare
de băieți nr. 1, de pe Strada Renașterii, unde mai funcționase la început între anii
1919-1924.
Din anul 1943, s-a aprobat de Ministerul Instrucțiunii și Cultelor
reînființarea cursului superior ca extrabugetar și funcționează astfel ca gimnaziu
unic și liceu teoretic până la 1 aprilie 1947, când este transformat in liceu complet
bugetat de stat.
În urma reformei învățământului din 1948, printr-o decizie ministrială,
numele liceelor au fost înlocuite cu cifre, iar titulatura de liceu a fost înlocuită cu
cea de școală medie. Liceul “Niculache și Ionel Anastasescu” s-a numit “Școală
medie de 10 ani”, “Școală medie de 11 ani”, denumire care a funcționat până în
iunie 1957 când ministerul a luat măsura reatribuirii vechilor nume unor școli cu
tradiție. Cu acest prilej, liceul din Roșiorii de Vede primește numele de “Tudor
Vladimirescu” (cel normal de “Niculache și Ionel Anastasescu” nu putea fi dat,
deoarece conducerea de partid și de stat din vremea aceea îi considera pe cei doi
“mari exploatatori ai poporului”).
Din anul școlar 1964-1965, se transformă în liceu mixt cu durata de 12 ani:
ciclul I - 4 clase elementare; ciclul II - 4 clase gimnaziale (V, VI, VII, VIII) și 4
clase liceale (IX, X, XI, XII), purtând numele de Liceul nr. 1 Roșiorii de Vede.

Clădirea liceului în 1964
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Din anul 1977 până în anul 1990, Liceul nr. 1 din Roșiorii de Vede este
transformat în liceu industrial de 12 ani.

După decembrie 1989, noua direcție a școlii formată din prof. Stoica Florea,
director coordonator și prof. Popescu Adrian, a făcut demersuri pentru obținerea
calității de liceu teoretic, reprimirii numelui și constituirii unor clase de
informatică.
În septembrie 1990, liceul redevine liceul teoretic cu numele “Liceul
Anastasescu” și obține, în anii următori, pe lângă clasele de real și uman și clase
de matematică-informatică.
Anul 2000 aduce schimbarea denumirii liceului în “Colegiul Național
Anastasescu”, nume pe care îl are și acum.
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DIRECTORII COLEGIULUI NAȚIONAL
”ANASTASESCU”
1919-2019

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Numele și prenumele
Gheorghe N. Ionescu
Dumitru Georgescu
Ioan Stănculescu – Ghigeanu
Gheorghe I. Popescu – Zimnicea
Ioan Stănculescu Ghigeanu
Petre C. Amărășteanu
Gheorghe C. Teotorescu
Vladimir Dzuliba
Gheorghe C. Teodorescu
Vladimir Dzuliba
Gheorghe Teodorescu
Gheorghe Ion Lolu
Ștefan Iliescu
Matei Manolescu
Vasile Popescu
Ioan C. Voiculescu
Teodor Ruptureanu
Valeriu Papahagi
Ioan E. Popescu
Gheorghe I. Neagu
Mircea Moteț
Gheorghe I. Neagu
Ștefan Popescu
Pârvu Văduva
Constantin Iliescu
Eugenia Sima
Buică Călin
Dinu Mihail
Teacă Alexandru
Iliescu Ileana
Alexandru Teacă
Stoica Florea
Fierăscu Petre
Popescu Adrian
Petrescu Luminița
Preda Florina Eliza
Răceanu Șerban

Perioada
15.10.1919-01.09.1921
01.09.1921-20.09.1923
20.09.1923-01.04.1926
01.04.1926-10.06.1927
10.06.1927-30.09.1930
30.09.1930-07.10.1930
07.10.1930-20.11.1930
20.11.1930-01.01.1931
01.01.1931-15.01.1931
15.01.1931-01.05.1931
01.05.1931-15.10.1932
15.10.1932-15.09.1933
15.09.1933-01.02.1934
01.02.1934-01.09.1934
01.09.1934-01.04.1936
01.04.1936-15.01.1938
15.01.1938-01.09.1938
01.09.1938-01.09.1940
01.09.1940-01.10.1940
01.10.1940-01.12.1940
01.12.1940-11.11.1941
11.11.1941-03.02.1946
03.02.1946-25.04.1947
25.04.1947-19.12.1948
19.12.1948-01.09.1952
01.09.1952-15.05.1954
15.05.1954-19.11.1955
19.11.1955-22.09.1977
22.09.1977-01.02.1980
01.02.1980-01.09.1990
01.09.1990-19.01.1991
19.01.1991-01.04.1999
01.04.1999-01.09.2007
01.09.2007-01.01.2009
01.01.2009-01.01.2013
01.01.2013-31.08.2014
01.09.2014- prezent
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REZULTATE - OLIMPIADE ȘCOLARE

REZULTATE GENERALE LA CONCURSURILE ȘCOLARE
Etapa (faza)
Anul școlar
Participanţi

Faza județeană
Premiaţi

Faza națională
Participanţi
Premiaţi

2009-2010

50

28

26

11

2010-2011

68

32

24

10

2011-2012

61

29

29

16

2012-2013

45

20

17

7

2013-2014

30

24

24

13

2014-2015

28

19

19

17

2015-2016

32

17

14

13

2016-2017

30

16

16

10

2017-2018

29

20

18

10

2018-2019

48

20

11

6
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Elevii participanți și premiați la olimpiadele naţionale 2016-2019
Anul școlar 2015-2016
Nr.
crt.
1

Nume şi
prenume
Albisoru Andrei

Clasa
XI

Fizica

Medalie bronz

Profesor
îndrumător
Răceanu Şerban

2

Surugiu Andreea

XI

Geografie

Premiu special

Unteşu Mihaela

3

Merişanu Bianca
Andra
Chiper Diana

XI

Istorie

Participare

Nistor Ionela

XI

Engleza

Participare

Simion Daniela

Agape
Alexandru
Neagoe Anca

IX

Latina

Participare

Urlan Cozinia

IX

Latina

Participare

Urlan Cozinia

VIII

Matematica

Participare

Stefan Romeo

IX

Matematica

Participare

Stefan Romeo

X

Matematica

Participare

Enache Paul

X

Informatica

Participare

XI

Informatică

Participare

Ştefan Cătălina /
Scărlătescu Mihai
Ştefan Cătălina

XII

Tehnologia
Informaţiei

Participare

Bişag Florinel

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ştefan
Alexandra Maria
Cazan Bogdan
Marian
Niţulescu Anca
Mădălina
Neaţu Remus
Mihai
Burcea Bogdan
Mădălin
Popa Adrian

Disciplina

Premiul

Anul școlar 2016-2017
Nr.
Nume şi
crt.
prenume
1
Ştefan Alexandra
Maria
2
Ştefan Alexandra
Maria
3
Burcea Bogdan
Mădălin
4
Ştefan Alexandra
Maria
5
Pirva Ionel Daniel

Clasa

Disciplina

Premiul

IX

Matematică

Medalie de bronz

Profesor
îndrumător
Ştefan Romeo

IX

Informatică

Calificată

Ştefan Cătălina

XII

Informatică

Medalie de bronz

Ştefan Cătălina

IX

Participare

Ştefan Cătălina

X

Tehnologia
informaţiei şi a
TICC#
comunicaţiilor

Participare

Bişag Florinel

6

Cazan Bogdan

IX

Fizică

Menţiune de onoare

Fierăscu Petre

7

Unteşu Ştefan

X

Chimie

Participare

Marian Mihaela

8

Nedelea Narcisa

X

OLAV Română

Participare

Cismaru Daniela
11

9
10
11

Dorilă Cătălin
Teodor
Mărăşeşcu
Andreea
Sarchiz
Giulia
Alexandra

IX

Lb. engleză

Participare

Simion Daniela

X

Istorie

Participare

Nistor Ionela

IX

Lb. Latină

Participare

Urlan Cozinia

Anul școlar 2017-2018
Nr. Nume şi prenume
crt.
1
Ştefan Alexandra
Maria

Clasa

Disciplina

Premiul

Profesor
îndrumător
Ştefan Romeo

X

Matematică

Premiul I faza
judeţeană, Medalie
de bronz, olimpiada
naţională

X

Tehnologia
informaţiei şi
a
comunicaţiilor

Premiul I faza
judeţeană, Medalie
de bronz, olimpiada
naţională

Ştefan Cătălina

2

Ştefan Alexandra
Maria

3

Neatu Remus

XII

Informatică

Premiul I faza
judeţeană ,
Participare,
olimpiada naţională

Ştefan Cătălina

4

Badea Carmen

IX

Lb. Franceză

Menţiunea Specială,
olimpiada naţională

Mateescu Alexandra

5

Unteşu Ştefan

XI

Chimie

Participare,
olimpiada naţională

Marian Mihaela

6

Balea Claudiu

IX

Lb. engleză

Participare,
olimpiada naţională

Simion Daniela

7

Mihalache
Andreea

IX

Lb. Latină

Premiul II,
olimpiada naţională

Popescu Mirela

8

Ştefan Alexandra
Maria

X

Matematică /
Informatică

Menţiune, concurs
pluridisciplinar
PROSOFT@NT

Ştefan Romeo/
Ştefan Catălina

9

Cazan Bogdan

XI

Matematică /
Informatică

Participare, concurs
pluridisciplinar
PROSOFT@NT

Ştefan Romeo

10

Badescu Eduard

XI

Ed. fizică

Calificat, olimpiada
naţională

Stănescu George

11

Cristea Răzvan
Ionuţ

XI

TICSecțiunea C#

Calificat, olimpiada
naţională

Bişag Florinel
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Anul școlar 2018-2019
Nr. Nume şi prenume
crt.

Clasa

Disciplina

Premiul

Profesor
îndrumător

1

Ştefan Alexandra
Maria

XI

Matematică

Premiul I, Olimpiada
judeţeană de matematică,
Medalie de Bronz- Faza
Naţională

Ştefan Romeo

2

Ştefan Alexandra
Maria

XI

Matematică

Etapa naţională a
concursului naţional cu
participare internaţională
PROSOFT@NTMenţiune

Ştefan
Romeo/
Ştefan
Cătălina

3

Ştefan Alexandra
Maria

XI

Tehnologia
informaţiei şi a
comunicaţiilor

Premiul I, Olimpiada
judeţeană de Tehnologia
Informaţiei, Medalie de
Bronz Faza Naţională

Ştefan
Cătălina

4

Ştefan Alexandra
Maria

XI

Matematică

Premiul al III-lea,
Concursul Naţional
”Viitori Olimpici si
Gazeta matematică”

Ştefan Romeo

5

Cazan Bogdan
Mihai

XII

Matematică

Premiul I, Olimpiada
judeţeană de matematică

Ştefan Romeo

6

Poncea Vlăduţ
Mihai

IX

Informatică

Premiul I, Olimpiada
judeţeană de informatică

Ştefan
Cătălina

7

Şerban Iulian
Florentin

IX

Informatică

Premiul I, Olimpiada
judeţeană de informatică

Ştefan
Cătălina

8

Mihalache
Andreea

X

Lb. Latină

Premiul I, olimpiada
judeţeană de lb. latină,
calificată faza naţională

Popescu
Mirela

9

Tunaru Iulia
Alexandra

X

Istorie

Premiul I, olimpiada
judeţeană de istorie,
calificată faza naţională

Nistor Ionela

10

Cristea Răzvan
Ionuţ

XII

Informatică

Calificat faza naţională
AcadNet - reţele

Bişag Florinel

11

Mustăţea Cati

XII

Educaţie fizică

Calificată etapa naţională
– tenis de masă

Grecu Sorin

11

Bălan Valentin
Robert Alin

IX

Informatică

Premiul I, AcadNet –
secţiunea calculatoare

Bişag Florinel

12

Cristea Răzvan
Ionuţ

XII

Informatică

Premiul I, AcadNet –
secţiunea calculatoare

Bişag Florinel

13

Premiul al II-lea faza
județeană, participare
Națională

Bişag Florinel

13

Miu Ana Maria

XI

Tehnologia
informaţiei şi a
comunicaţiilor

14

Cristea Răzvan
Ionuţ

XII

Tehnologia
Premiul I, faza județeană, Bişag Florinel
informaţiei şi a Participare faza
comunicaţiilor- Națională
secțiunea C#
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Deschiderea către Europa
Colegiul Național ”Anastasescu” din Roșiorii de Vede realizează în cel mai
înalt grad viitorul unei societăți atât prin personalitățile pe care le formează, cât și
prin temele de gândire pe care le propune prin deschiderea unor noi orizonturi
ştiintifice.
Alături de activitățile școlare obișnuite, în ultimii ani, elevii și profesorii
școlii au fost implicați în mai multe proiecte județene, naționale și internaționale.
Începând cu anul 2017, Colegiul Național „Anastaescu” a intrat în rândul
școlilor foarte active în derularea proiectelor cu finanțare europeană, proiecte
finanțate din fondurile aferente Programului Erasmus +.
Erasmus+ este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare,
tineret și sport pentru perioada 2014-2020.
 Proiectul ,,CARIERĂ EUROPEANA ÎN I.T. "- 20171RO01-KA102-036572 a fost aprobat și finanțat din
fondurile aferente,,Programului Erasmus”: Acțiunea
Cheie 1. Proiecte de mobilitate, domeniul formare
profesională. Proiectul s-a adresat unui număr de 30
de elevi de la Colegiul Național Anastasescu, clasele
a 10-a și a 11-a, filiera teoretică, profilul real,
specializarea matematică-informatică, în vederea
completării pregătirii teoretice în domeniul informatic
cu o dimensiune practic-explicativă, printr-o formare
inițială de calitate în companii de profil din Spania
 Proiectul „DIGITAL TEACHING ÎN NATURAL SCIENTIFIC SUBJECTS”
2017-1-CZ01-KA219-035416_4, finanţat din
fondurile aferente programului ERASMUS +
Acțiunea Cheie 2- Cooperare pentru inovare și
schimb de bune practici. Erasmus+ este noul
program al Uniunii Europene pentru educație,
formare, tineret și sport pentru perioada 20142020.
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 Proiectul de mobilitate în vederea formării profesionale,
intitulat ,,NEW SKILLS for NEW JOBS” 2018-1RO01-KA102-048066. Prin intermediul acestui proiect
un număr de 32 de elevi, de la specializarea matematicăinformatică, au avut oportunitatea de a efectua un stagiu
de pregătire practică în domeniul realizării site-urilor
web PHP cu baze de date integrate în companii de profil
I.T. din orașul Valencia, Spania.


Proiectul
de
schimb
interșcolar
„ENTREPRENEURIAL SKILLS THE DRIVE
BEHIND NEW BUSSINES”- 2018-1-SE01KA229-039172_3, se va implementa la Colegiul
National Anastasescu pe o perioada de 2 ani,
septembrie 2018 -august 2020. Proiectul este
finanțat prin programul de inavatare al Uniunii
Europene, ERASMUS+, Acțiunea Cheie 2cooperarea pentru inovare și schimbul de bune
practici, proiect de parteneriat strategic în
domeniul educație școlară.

 Proiectul ”Landscape yesterday and today”-2019-CZ01-KA229-061168_2
Acest proiect este axat pe cercetarea peisajului din jurul nostru, încearcă
să surprindă schimbările petrecute în peisaj și să le explice din punct de vedere
istoric, biologic, geografic și de mediu. Elevii vor explora aceste schimbări în mod
cuprinzător, astfel încât să-și dea seama mai bine că o mică schimbare poate
provoca o mulțime de alte schimbări în peisaj.
Scopul principal al proiectului este utilizarea tehnologiilor digitale în
protecția mediului.
Școlile implicate în acest proiect sunt:
• Stredni odborna skola a Gymnazium din Stare Mesto, Republica
Cehă (coordonator)
• Colegiul Naţional „Anastasescu”
• Ecola Secundaria de Loulé, din Loulé,Portugalia
• NTI Gymnasiet Lund, din Lund, Suedia.
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 Proiectul Erasmus + ”EUJOY!” 2018-1-IT02-KA229-048038_4
Acesta se adresează elevilor și profesorilor doritori să participe la un
program care are ca pincipal obiectiv creșterea gradului de interes al tinerei
generații față de problemele politice și sociale din Uniunea Europeană, dar și
creșterea gradului de implicare al acestora în acest tip de probleme.
Școlile partenere:
 Istituto d'Istruzione Superiore G.D. Romagnosi, Piacenza, Italia
(coordonator)
 The Higher Vocational School of Commerce, Tourism and Fashion in
Klagenfurt (WI’MO), Klagenfurt, Austria
 Geniko Lykeio Kastritsiou, Patras, Grecia
 Instituto Ramon Berenguer IV, Barcelona, Spania
 Proiectul Eco-Schools este un program pentru
managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l
implementează, coordonat la nivel internaţional
de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător
(FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care
acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o
dezvoltare durabilă; Colegiul Național „Anastasescu”
deține steagul verde ECO
 Programul internațional ”Să învățăm despre pădure” LeAf;
 Proiectul național ”L’Adolescent et la Francophonie”, inițiat de Colegiul
Național ”Anastasescu”
 Proiectul Educațional ”Închină-te legii dacă vrei să fii ocrotit”, inițiat de
Colegiul Național ”Anastasescu”
 Proiectul județean ”Parada Europei”, eveniment
organizat de Consiliul Judeţean Teleorman şi Asociaţia
Euro Teleorman, organizat pentru prima oară în anul 2005,
implicând toate liceele din judeţ într-un concurs în care
reprezintă, fiecare, câte o ţară membră a Uniunii Europene
 Proiectul județean ”Să redescoperim natura!”, inițiat de Colegiul Național
”Anastasescu”
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