COLEGIUL NAȚIONAL ANASTASESCU
ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
AN ȘCOLAR 2020-2021
Dragi elevi din clasa a VIII-a, vă propunem pentru anul
școlar 2020-2021 următoarea ofertă educațională, care
cuprinde 6 CLASE și care continuă tradiția Colegiului
Național ”Anastasescu”:

PROFIL REAL 4 CLASE
 3 CLASE/ 84 ELEVI SPECIALIZAREA MATEMATICĂINFORMATICĂ
 1 CLASĂ/ 28 ELEVI SPECIALIZAREA ȘTIINȚELE NATURII

PROFIL UMANE 2 CLASE
 2 CLASE/ 56 ELEVI SPECIALIZAREA FILOLOGIE
Vă așteptăm cu drag!

Şcoală noastră a apărut într-un climat cultural, având la origine activitatea neobosită a unui impresionant număr de dascăli luminaţi
şi iniţiativa demnă de laudă şi cinstire a unor oameni cu dragoste de şcoală şi de comunitate.
Colegiul Naţional” Anastasescu” din Roşiorii de Vede a acumulat în decursul existenţei sale de 100 de ani, o bogată experienţă şi
a cucerit prin munca elevilor şi dascălilor săi un loc de frunte, nu numai în Teleorman, dar şi în afara graniţelor lui. Generaţiile de profesori
şi de elevi care au trecut pe aici, au lăsat amprenta eforturilor şi năzuinţelor lor, contribuind la crearea atmosferei de aşezământ temeinic
de cultura, care s-a statornicit în această şcoală. Liceul a obţinut succese importante în îndeplinirea sarcinilor sale, iar perspectivele ce i
s-au deschis sunt măreţe.
Continuând o tradiţie de 100 de ani, elevii şi profesorii de azi au posibilitatea şi datoria de a păstra şi valorifica tot ceea ce a fost
pozitiv în experienţa înaintaşilor, îmbogăţind la rândul lor aceasta tradiţie, şi ridicând pe o treapta mai înaltă bunul nume al şcolii.

REZULTATE GENERALE LA CONCURSURILE ȘCOLARE
Etapa (faza)
Anul școlar

Faza județeană
Participanţi
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

PROCENT PROMOVABILITATE BACALAUREAT:
2012-2013 PROMOVABILITATE 85.90%
2013-2014 PROMOVABILITATE 90,14%
2014-2015 PROMOVABILITATE 84,44%
2015-2016 PROMOVABILITATE 89,08%
2016-2017 PROMOVABILITATE 81.37%
2017-2018 PROMOVABILITATE 78.30%
2018-2019 PROMOVABILITATE 81%

PROIECTE JUDEȚENE, NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
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, Olimpiade și Concursuri școlare, în ultimii ani, elevii și profesorii școlii au fost implicați în mai multe proiecte județene,
naționale și internaționale, dintre care amintim:
Proiectul ,,CARIERĂ EUROPEANA ÎN I.T. "- 2017-1RO01-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, proiect 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 2017-2019.


Proiectul de mobilitate în vederea formării profesionale, intitulat ,,NEW SKILLS for NEW JOBS” 2018-1-RO01-KA102-048066, prin intermediul căruia, un
număr de 32 de elevi, de la specializarea matematică-informatică, 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-SE01-KA229-039172_3, care se
implementează 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 2-cooperarea 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

Proiectul Erasmus + ”EUJOY!” 2018-1-IT02-KA229-048038_4

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 international ”Sa invatam despre padure”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 redescoprim natura!”, inițiat de Colegiul Național ”Anastasescu”

RESURSA UMANA
4 PROFESORI CU DOCTORAT
40 PROFESORI GRADUL I
2 PROFESORI GRADUL II

RESURSA MATERIALA
 40 săli se clasă
 10 cabinete
 3 laboratoare (fizică, chimie şi biologie)
 2 cabinete informatică
 sala de sport
 2 terenuri de sport
 bibliotecă (27000 volume) + sala de lectura
sala amfiteatru

Procentele ridicate de promovabilitate, rezultatele deosebite obținute de elevii Colegiului Național ,,Anastasescu” la
olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale, la activitățile cultural–artistice derulate în cadrul
parteneriatelor județene și naționale sunt premisele unui învățământ eficient, de calitate care oferă elevilor săi
deschiderea spre numeroase oportunități după terminarea liceului.

Vă aştepăm să vă alăturați echipei celor buni!

COLEGIUL NAȚIONAL ”ANASTASESCU”


Str. Republicii, nr. 9-11
Roşiorii de Vede, Teleorman




0247460229/
colegiulnationalanastasescu@yahoo.ro

Web

www.colegiulnationalanastasescu.ro
Colegiul National Anastasescu Oficial

