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I. CINE SUNTEM?
Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu” Bacău pune accent pe un învăţământ de performanţă, competitiv,
prin care elevii noştrii să fie pregătiţi la cel mai înalt nivel, pentru o reuşită profesională dar şi pentru a deveni
buni cetăţeni.
Cele trei ţinte strategice propuse vizează principiul compatibilităţii mediului socio-educaţional cu activităţile
specifice procesului de învăţământ dar şi promovarea acţiunilor care determină un dialog constructiv şi armonios
între şcoală şi comunitate.
Potenţialul uman (cadre didactice şi elevi) demonstrează că se poate afirma cu certitudine despre cei care
frecventează cursurile şcolare aici, că au asigurate şansele de realizare.
Baza didactico-materială a şcolii se îmbogăţeşte în fiecare an şcolar prin susţinerea părinţilor şi prin derularea
unor proiecte de finanţare.
Rezultatele la diverse competiţii, concursuri şi examene ne situează pe primele locuri la nivel judeţean şi
naţional.
Noi oferim servicii informaţionale, formative, educative care permit atât elevilor cât şi părinţilor să
conştientizeze importanţa cunoaşterii, autocunoaşterii, înţelegerea şi acceptarea reciprocă, dezvoltarea
echilibrată şi alinierea la cerinţele unei societăţi dinamice.
Activităţile propuse subliniază ideea că vizăm un învăţământ de calitate, care să ofere şansa fiecărui elev de
a fi mândru că a absolvit Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu” Bacău.
Comunitatea locală recunoaşte calitatea învăţământului din unitatea noastră, aspect subliniat prin mijloacele
de informare în masă şi cu prilejul diverselor activităţi.
Scopurile noastre sunt şi vor fi realizate de cadre didactice, elevi, părinţi care se implică într-o varietate de
activităţi ce duc la creşterea nivelului calitativ al procesului instructiv-educativ prin valorificarea metodelor
moderne de predare-învăţare-evaluare dar şi prin desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive cu impact
asupra formării unor comportamente adecvate.

În unitatea noastră funcționează 4 clase de nivel gimnazial și 28 de clase de liceu, pe profil real și uman,
specializările matematică-informatică, stiinte ale naturii și filologie. La fiecare nivel de clasă sunt clase cu
predare intensiv limba engleză și intensiv informatică. În aceste calse studiază un număr de 952 elevi,
îndrumați de 64 cadre didactice calificate, dintre care 9 cu doctorat, 40 cu grad didactic I, 8 cu grad didactic II,
6 cu definitivat şi 1 cadru didactic fără definitivat. Personalul unității este completat de 10 cadre didactice
auxiliare și 8 cadre nedidactice.
În unitate sunt 8 laboratoare deservite de laboranți și/sau informaticieni calificați, funcționează bibliotecă școlară
cu sală de lectură precum și sală de sport și două terenuri în aer liber.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Tipul de spaţiu
Săli de clasă/grupă
Laboratoare
Sală şi/sau teren de educaţie fizică şi sport
Alte spaţii – CREE

Număr spaţii
32
8
3
1

Unitatea funcţionează cu un număr de 1 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50
minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de10 minute şi pauza mare 20 minute.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr.
Tipul de spaţiu
Crt.
1. Biblioteca şcolară + sala de lectură
2. Spaţii sanitare
3. Spaţii depozitare material didactice

Număr spaţii
1
9
5

Cadrele didactice au desfășurat un număr de 9360 ore de perfecționare, și 41 cadre didactice s-au perfecționat
în domeniul TIC, și 29 sunt formatori naționali. În cadrul procesului instructiv se utilizează soft-uri educaționale
cu cele 125 computere cu care este dotată școala.
Din cei 243 absolvenți de ciclu superior al liceului au absolvit bacalaureatul un număr de 243 și sunt înscriși
în învățământul superior din țară sau din străinătate un număr de 220 absolvenți. Pe parcursul anului școlar au
primit premii și mențiuni la olimpiade și concursuri județene, naționale și internaționale un număr de 194 elevi.
În unitatea școlară se oferă un număr de 22 discipline opționale.
Pentru a îmbunătății calitatea activității educaționale s-au desfășurat activități specifice
- promovarea de către echipa managerială a unităţii a unei politici educaţionale care să asigure şi să faciliteze,
cu respectarea metodologiilor şi a Regulamentului şcolar în vigoare
- aplicarea de chestionare specifice tuturor elevilor unităţii şi familiilor acestora,concepute de cadre didactice
cu experinţă din şcoală
- colaborarea cu psihologi si consilieri scolari, pentru elaborarea sondajelor de opinie şi a chestionarelor
pentru elevi şi pentru familiile acestora
- câștigarea și derularea unor proiecte şcolare
- valorificarea raţională şi eficientă a resurselor materiale ale şcolii
- implicarea elevilor în realizarea de proiecte de grup mixte – profesori şi elevi
- stimularea interesului elevilor pentru performanţă prin concurenţă şi competiţie, în colectivul propriu sau/şi
în afara acestuia.
- utilizarea metodelor moderne de predare învățare (învățarea centrată pe elev);
- utilizarea a cât mai multe și variate metode de evaluare;
- încurajarea si stimularea elevilor pentru obținerea performanțelor școlare prin concurenţă şi competiţie, atat
la nivelul şcolii cât și în afara ei.

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
privind
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODOCĂ (H.G. nr. 21/2007) şi
STANDARDELOR DE REFERINŢĂ

II. UNDE VREM SĂ AJUNGEM?
Ținta educațională a colectivului didactic constă în formarea de caractere puternice elevilor; de formare de
abilități și aptitudini consolidate în utilizarea informației; de performanțâ în activitatea pe care o vor desfășura
ulterior în comunitate.
Pe parcursul anilor de studiu în școală dorim ca elevii să facă față cu succes la concursuri de nivel științific
ridicat și să obțină premii și mențiuni la acestea. Să poată oricând să dovedească faptul că educația primită în
cadrul colegiului a fost la înălțimea misiunii pe care ne-am asumat-o: Excelența definește idealul vrăncean.
Dăruirea și iubirea aproapelui definesc acțiunea morală.
Aici se descoperă şi se dezvoltă aptitudinile, se încurajează competiţia şi performanţa, se formează gândirea
critică şi se oferă şanse reale de orientare a carierei. Noi formăm absolvenţi autonomi, responsabili, competenţi
şi adaptabili într-un mediu dinamic.
Garantăm că: «Nimic nu va fi prea greu dacă ai terminat la „Vrănceanu”».

