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Claude Adrien Helvetius
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UNITATEA COLAR:

COLEGIUL NAIONAL ,ANASTASESCU"

TIPUL ScOLII:

LICEU

LIMBA DE PREDARE:

LIMBA ROMÂN

SCURT ISTORIC:

Liceul Anastasescu in 1919

decretului

cerinele
noiembrie 1919 ca gimnaziu teoretic respectându-se
Se înfiineaz la 10
ca liceu teoretic de
va funciona
anul _colar 1924-1925 gimnaziul
Din
1919.
ianuarie
lege din 5
a liceului.
1928 absolvind prima promoie
elevilor ce plätesc o
bãieti, în anul
al frailor Anastasescu _i al
cu concursul material
1925,
anul
cu
incepând
ce se inaugureaz
un nou local de _coal,
2000 lei, se ridic, între 1928-1931,
de
taxa de construcie
liceului actual Anastasescu).
1932 (este corpul A al
pân în
ianuarie
se va menine
14
la
cursul superior al liceului, situaie ce
desfiinteaz
in 1938, ministerul
cursului superior.
ministerul aprobä reînfiinarea
1943.

În 1943,
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MISIUNEA ^COLII

VIZIUNEA COLEGIULUI ANASTASESCU

,0 SCOALA CU PRESTIGIU SI TRADITIE, OSANSA LA PERFORMANTA
PENTRU FIECARE"
elul nostru este s

devenim o unitate _colar

ale
sociale
mâine, la

comunitäi, care
standarde europene

realizeze pregtirea

s

MISIUNEA COLEGIULUI NAIONAL

de referin ,

integratd

nevoilor

de astäzi pentru vitorulde

ANASTASESCU

în
vederea transformärii adolescentilor de azi în buni profesioni_ti _i ceteni
europeni,
deplin constieni de propria valoare i competitivi pe piaa munci locale i
Misiunea _colii este s

asigure o educaie

la stundardele de calitate,

europene
Ne propunem s asigurm

aceast

calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi

cât _i pentru profesori, sensibil la nevoile locale i regionale. Vom promova un management eficient
al

tuturor

resurselor,

indiferent de

proveniena lor.
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Deschidere

l a nouu
. î nrelaii interumane
ctre practici europene
pentru parteneriat

Echip
.înväm

s dezvoltm

în

comun

experiente individuale

Dezvoltarepersonal
prin formare i perfecionare

permanent

prin valorizarea fiecruia
23

de ctre

îndeplinirii

indicatorilor de
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va

efectua la

a

prinilor

_i

a

baz

de dovezi

Prof. Dr. Rceanu

CELERDL
HARTABERcu

al Consiliului de

analiz

a

EDUC

CRII ONAL

NA
NVA

^erban-

de actiuni

întregii activiti.

performanetelor elevilor

pe

externe a

la cursuri de

însoite i
participat

dat,

I.S.J. în realizarea evaluárii

care au

un moment

monitorizarea

început de semestru o

economici,

la

persoane

obtinute în semestrul anterior;
director vizând
respectarea graficului realizat de

fiecare catedr

_coli;

Implicarea agenilor

pe echipe _i
delegarea responsabilitilor
formare desfasurate prin diferite programe;

de imbundtáire;

stadiul

profesoral _i

_i în Consiliul profesoral in ceea ce prive_te

rapoarte semestriale în cadrul Consiliului

de lucru semestriale pentru informare, feed-back, actualizare,

corectare periodic i actualizare;
intormri în Consiliul de administraie

administraie:

prezentarea de

intálniri _i _edine

Oesul de monitorizare _i evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin:

mplementarea PDI-ului va fi realizat

2017-202

intregul personal al col1

DEZVOLTARE INSTITUIONAL.

MONITORIZAREA SI EVALUAREA

LAN DE

