VIZIUNEA ŞCOLII

LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VELICIU”
CHIŞINEU-CRIŞ

Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt
la fel.
Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.

MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala noastră doreşte să ofere şanse egale pentru toţi copiii , stimulându-le
dezvoltarea personală individuală şi îşi propune să îmbunătăţească oferta educaţională
pe care s-o adapteze nevoilor comunităţii şi individului în concordanţă cu valorile
europene , transformându-se astfel într-o instituţie de învăţământ modernă.

VALORI CHEIE ALE ŞCOLII
Deschidere- la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
Echipă- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
Dezvoltare personală- prin formare şi perfecţionare permanentă.
Eficienţă- în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort –
rezultate; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda
dificultăţilor, a eşecurilor personale.
Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi,
nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia,
asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a
avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU”
se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă
care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la
standarde europene, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei,
sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.
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DE CE LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU"?
•

PROCES DE ÎNVĂŢARE CU AJUTORUL COMPUTERULUI (A.E.L.)

•

ACCES LA INTERNET

•

PREGĂTIRE PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

•

CANTINĂ ŞCOLARĂ

•

CENTRU ACREDITAT ECDL (European Computer Driving Licence)

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
•

REVISTE ŞCOLARE

•

SPORTURI DE ECHIPĂ

•

CLUB DE LECTURĂ
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Baza materială de care dispune unitatea de învăţământ asigură elevilor un cadru adecvat pregătirii profesionale.
De notat sunt dotările cu materiale didactice moderne şi echipamente tehnice şi IT pentru laboratoare şi cabinete, care vor fi o garanţie în plus pentru
dobândirea de către elevi a unor reale competenţe profesionale .
•

40 SĂLI DE CLASĂ

•

LABORATOR DE CHIMIE

•

LABORATOR DE FIZICĂ

•

UN LABORATOR DE BIOLOGIE

•

2 CABINETE DE INFORMATICĂ

•

CABINETE DE RELIGIE, LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, LIMBI MODERNE, ISTORIE, GEOGRAFIE, EDUCAŢIE PLASTICĂ, EDUCAŢIE MUZICALĂ

•

UN CABINET PSIHOLOGIC

•

CDI, BIBLIOTECĂ

•

SALĂ DE SPORT, TEREN DE HANDBAL, TEREN DE BASCHET

•

CANTINĂ

LICEUL TEORETIC “MIHAI VELICIU”

PLAN DE ŞCOLARIZARE
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
3 CLASE PREGĂTITOARE
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
3 CLASE A V-A
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
4 CLASE A IX-A
PROFIL REAL- MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
PROFIL REAL-ŞTIINŢE ALE NATURII
PROFIL UMAN-FILOLOGIE, 1 cls. LB ENGLEZĂ INTENSIV

LICEUL TEORETIC “MIHAI VELICIU” CHIŞINEU-CRIŞ
O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI

