Viziunea
Formarea unor tineri adaptați societății contemporane, în continuă schimbare, și dezvoltarea aptitudinilor
și intereselor acestora prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a toleranței și
a diversității în spațiul european.
Misiunea



Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovarea standardelor academice de
excepție



Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii și ale
comunității



Derularea unui program de selecție și pregătire a elevilor capabili de performanță



Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii școlii



Dezvoltarea unor parteneriate locale și europene pentru implementarea valorilor cuprinse în
ethosul școlii și pentru promovarea valorilor europene – pluralismul de idei, toleranţa etnică şi
socială



Afirmarea și consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în învățământul superior de
elită, la nivel național și internațional



Formarea continuă a profesorilor pentru aplicarea metodelor active de predare și a metodelor
alternative de evaluare



Îmbunătățirea sistemului de management și de asigurare a calității pentru menținerea și ridicarea
calității educației oferite



Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite conform strategiei de
dezvoltare



Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculare și
extrașcolare)



Asigurarea bazei materiale adecvate realizării obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare a
școlii



Identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare

Ținta strategică 1: Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită
pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de învățământ preuniversitar
secundar inferior și superior

Ținta strategică 2: Menținerea ofertei diversificate de studiere a limbilor străine în regim de trunchi
comun și ca disciplină opțională pentru pregătirea examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere
internațională

Ținta strategică 3: Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea
cadrelor didactice cu rezultate academice deosebite

Ținta strategică 4: Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne

Ținta strategică 5: Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe
extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe
piața muncii

