MISIUNEA ŞI VIZIUNEA UNITĂŢII
ŞCOLARE
În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este
caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” oferă elevilor din municipiul şi judeţul Botoşani accesul la educaţie, în mod
echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni
activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili să înveţe pe tot
parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţii de muncă.
Declaraţia de convingeri
1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani este principala şcoală cu domeniu de
pregătire teoretică din judeţul Botoşani.
2. Liceul nostru oferă educaţie de calitate în mod echitabil, indiferent de rasă, convingeri,
religie sau etnie.
3. Scopul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” este de a furniza educaţie de calitate deschisă
spre performanţe superioare, de a extinde frontierele cunoaşterii şi a sluji interesele şi
nevoile de educaţie ale societăţii moderne.
4. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” se angajează în asigurarea unei pregătiri de nivel
ridicat şi în crearea unui climat care să motiveze elevii pentru a-şi dezvolta potenţialul.
5. Credem că formarea continuă a profesorilor trebuie asigurată constant pentru a putea
implementa corect măsurile prevăzute de reforma învăţământului, dificile şi mereu în
schimbare.
6. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” asigură elevilor săi pregătire la nivelul standardelor
europene şi în concordanţă cu evoluţia pieţii muncii în România, într-un climat care
încurajează elevii să-şi dezvolte competenţe potrivit cu aptitudinile şi obiectivele traseului
lor profesional.
Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie,
indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertă curriculară diversă
şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de
azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională şi morală, dorim să
formăm personalităţi umane complexe.
Fiecare dintre membrii colectivului nostru profesoral are menirea să-l formeze pe tânăr în
întreaga sa complexitate, nu doar prin cultivarea intelectului, căci a fi profesor nu înseamnă doar

a respecta legislaţia şcolară şi îndeplinirea cerinţelor din programă, ci şi a forma armonios
personalităţi umane prin:
 însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale;
 formarea capacităţilor intelectuale şi a atitudinilor proactive, a disponibilităţilor afective şi a
abilităţilor practice;
 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata
întregii vieţi;
 stimularea gândirii critice şi a creativităţii, a spiritului inovativ în orice domeniu al
cunoaşterii;
 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii şi al toleranţei;
 promovarea transparenţei, a dialogului şi a schimbului liber de opinii;
 încurajarea iniţiativei şi a participării/implicării active, inclusiv în diferite aspecte din viaţa
comunităţii locale;
 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă de valorile moral-civice;
 stimularea asumării responsabilităţii şi a puterii de decizie;
 dezvoltarea echilibrată a spiritului de cooperare şi a celui de competiţie;
 cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător;
 dezvoltarea armonioasă a individului, prin educaţia igienico-sanitară şi prin practicarea
sporturilor;
 stimularea interesului faţă de viaţa şi tradiţiile comunităţii, a deschiderii către
multiculturalitate şi plurilingvism;
 profesionalizarea tinerilor pentru desfăşurarea unor activităţi utile societăţii, producătoare de
bunuri materiale şi spirituale de înaltă calitate.
Colegiul nostru va continua să-şi pregătească elevii – după cum o confirmă îndelungată tradiţie
a acestei instituţii – în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de
şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa pentru a şti, a învăţa pentru a
face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin activităţi de învăţare
diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă, intereselor şi nevoilor individuale, să punem în
valoare potenţialul elevilor noştri, să îi facem apţi de colaborare, competiţie şi performanţă. Elevii
liceului nostru vor fi consiliaţi pentru o corectă orientare şcolară şi profesională şi vor fi capabili săşi urmeze studiile în unităţile de învăţământ superior din ţară şi străinătate sau vor fi supravegheaţi
pentru inserţia pe piaţa muncii în acord cu pregătirea lor.
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 capacitate mare de a pune întrebări şi de a formula răspunsuri clare şi precise la
întrebări;
 predispoziţii privind participarea la diferite concursuri şcolare; dorinţa de a se
pregăti şi profesionaliza în specializările şi meseriile alese;
 dorinţa de a realiza mai mult după terminarea studiilor, prin continuarea unor
forme
superioare de educaţie;
 capacitatea de a promova comunicarea deschisă, inovaţia, creativitatea, iniţiativa
personală şi de a participa activ la viaţa şcolii;
 dorinţa de a participa la activităţile extracurriculare deosebite, de a respecta şi de a
promova
imaginea şcolii pe plan local si naţional;
 capacitate de autoformare şi autoeducaţie; exigenţă şi toleranţă cu sine şi cu ceilalţi.

FORMULAREA SCOPULUI
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” îşi propune să asigure o pregătire generală
şi de specialitate la standarde superioare de calitate, prin corelarea formării elevilor cu
necesităţile comunităţii locale şi cu standardele educaţionale ale U.E., asigurând egalitatea
şanselor, integrarea socială şi profesională a absolvenţilor.

