Mergi spre scoala

Acasa

De-a lungul anilor, şcoala noastră s-a
străduit şi a reuşit să-şi creeze imaginea
unui loc unde "se face carte" cu adevărat;
să fie privită ca o pepinieră unde puii de
om se pregătesc pentru viaţă.
Un colectiv de cadre didactice dăruite
menirii de dascăl, clase primitoare şi
laboratoare bine dotate, o comunitate
ambiţioasă şi interesată de bunul mers
al şcolii, permanenta deschidere către
nou sunt principalele componente ale
misiunii şi viziunii asumate de
Liceul Tehnologic "Vasile Bacalu".
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Spiritul competitiv şi dorinţa de
performanţă s-au concretizat în
rezultatele deosebite obţinute atât la
examenele naţionale cât şi la
diversele concursuri extraşcolare.
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Procesul instructiv-educativ trebuie să
satisfacă cerinţele învăţământului modern
european,să ofere beneficiarilor noştri servicii
educaţionale de calitate,care să atingă
indicatorii şi standardele de referinţă impuse
de normele calităţii.Ne propunem ca,prin
eficienţa serviciilor ,să satisfacem încrederea
publică şi să contribuim la dezvoltarea
personală a educabililor noştri prin formarea
capacităţilor cognitive şi prin însuşirea de către
aceştia a valorilor morale ,civice şi estetice.
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Şcolii îi revine misiunea de a asigura
dezvoltarea individuală a elevului,de a crea un
climat de muncă şi învăţare stimulativ,de a
forma cadre didactice în scopul utilizării unor
metode moderne de învăţare şi evaluare, de a
diversifica oferta educaţională în concordanţă
cu nevoile elevilor şi părinţilor, de a promova
proiecte şi programe care să asigure
cunoaşterea valorilor U.E.
Instituţia noastră are porţile deschise
tuturor celor care vor să cunoască, să înveţe,să
se formeze şi va contribui la pregătirea tinerilor
pentru viaţă prin descoperirea aptitudinilor şi
competenţelor individuale,facilitând inte-grarea
activă în societate prin egalizarea şanselor.
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Practica

Inscrierea in Invatamantul primar 2013
PARTENERIATE

CADRE DIDACTICE

PROIECTE EDUCATIONALE
Dobrogea intre pamant si mare, amprenta



Parteneriat cu Ambasada Frantei si insitutul Francez



Iordache Chita





Parteneriatul şcoală - cabinetul medical local (reînnoit)



Poltorac Mioara

timpului si a omului



Partineriatul şcoală – cabinetul de asistenţă comunitară



Olaru Lacramioara Alina



Cu Europa la joaca



Parteneriatul - Primărie



Serpescu Alina Natalia



Voinicel



Parteneriatul şcoală – A.R.B.D.D.



Chirilov Paula Oana



Micii etnografi



Parteneriatul şcoală – Centrul de zi



Gavrila Tudora



Sa respectam si sa iubim natura



Parteneriatul şcoală – agentii economici



In lumea cartilor



Parteneriat cu Scoala gimnaziala Sacele, judetul Basov



Program de parteneriat - clasele I-IV- Palatul copiilor „Să respectăm şi să iubim natura”



Proiect de parteneriat –„ Micii etnografi”- cu Muzeul de etnografie Tulcea



Parteneriatul Liceul Tehnologic „Vasile Bacalu” – Şcoala Beştepe



Parteneriat şcoală – Căminul cultural – Mahmudia



Parteneriat scoala – Biblioteca Comunala Mahmudia



“Sa citim pentru mileniul III” – Parteneriat Gradinita – Revista Pipo



Parteneriat cu Muzeul Etnografic



Parteneriat cu Palatul Copiilor Tulcea

“Invatat e omul care se invata pe sine necontenit
si invata necontenit si pe altii” N.Iorga

Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014

Informaţii pentru părinţi

Informatii pentru parinti oferite de catre Inspectoratul Scolar Judetean
Informatii pentru parinti de pe pagina oficiala a Ministerului Educatiei Nationale

Adresa: Strada Tulcei, numarul 1
Mahmudia, Tulcea
Telefon: 0240545406
Fax: 0240545406
Email: scoalamahmudia@yahoo.com
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