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I. CADRUL LEGISLATIV 

 

Baza conceptuală a Proiectului de Dezvoltare Instituțională o reprezintă legislația în vigoare: 

1. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată 2017 (Ordine de Ministru, norme 

metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea legii);  

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020 

3. Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / 

instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu SARS – CoV – 2 – Nr. 5487/ 31.08.2020 Ministerul Educației și Cercetării; 

Nr. 1494 / 31.08.2020, Ministerul Sănătății;  Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea 

normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea 

copiilor și tinerilor   

4. Ordinul nr. 5545/10/09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea  

activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al  internetului, precum şi pentru  

prelucrarea datelor cu caracter personal  

5. Ordinul M.E.NC.Ș. nr. 4742/10.06.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;  

6. Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ 

preuniversitar aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr 5561/07.10.2011 cu modificările şi 

completările ulterioare;  

7. Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014, modificat şi 

completat de O.M.E.C.Ş. nr. 4621/2015, publicat în M.O. nr. 601/ 10.08.2015, modificat 

și completat de O.M E.N. nr. 3160/1.02. 2017;  

8. Ordinul nr. 5231/14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea 

reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învățământ 

preuniversitar din România;  

9. Ordinul 5057/26.08.2015 privind modificarea şi completarea anexei la O.M.E.C.T.S. şi al 

ministrului sănătăţii nr. 5.298/ 1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de 

stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi 

pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

10. Ordinul 4487/10.07.2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 5.559/2013 

privind Regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar;  

11. O.M.E.N. nr. 5062/29.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar; 

12. Ordinul 3375/18.03.2015 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului 

didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat;  

13. Ordinul 5562/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

14. Ordinul 5559/07.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ;  

15. Ordinul 5556/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare;  
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16.  Ordinul 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;  

17. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a 

VIII-a,  a VI-a, a IV-a şi a II-a;  

18.  Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind Activitățile specifice funcției de diriginte;  

19. Ordonanţa de urgenţă O.U.G. 75/2005 privind Asigurarea calităţii în educaţie aprobată cu 

completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

20. O.M.E.N. nr. 4371/13.07.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul 

Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru 

activitățile din învățământul preuniversitar;  

21. O.M.E.C.T.S. nr. 5550/06.12.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar;  

22. O.M.E.C.Ș. nr. 4995/19.08.2015 privind aprobarea Criteriilor de stabilirea a 

indemnizațiilor de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor funcționale 

și a criteriilor de normare pentru personalul din sistemul național de învățământ 

preuniversitar de stat; 

23. O.M.E.N. nr. 3124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea 

suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare;  

24. Ordin nr. 2861/09.12.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;  

25. O.M.E.C.T.S. nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea Criteriilor și metodologiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

26. O.M. nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011;  

27. Legea 35/2007, adresa M.E.C.T.S. Nr. 29351 din 3.04.2007 privind Creşterea siguranţei 

civice în şcoli şi în zona acestora; Legea 29/2010 de completare a legii 35/2007 privind 

Creşterea siguranţei civice;  

28. Anexa la O.M.E.C.T.S. nr.1409/29.06.2007 – Strategia Ministerului Educaţiei Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

29. H.G. 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;  

30. H.G. 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

31. H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, 

publicată în M.O. nr. 822/08.12.2008;  

32. H.G. nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, 

publicată în M.O. nr. 59/25.01.2007; 

33. M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru 

ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;  

34. Legea nr. 319/2006 a Sănătăţii şi securităţii în muncă;  
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35. O.M.F. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 

36. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările ulterioare;  

37. O.M.E.N.C.Ș. nr. 3844/24/05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

38. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice, cu modificările aduse prin Ordinul 

200/12.04.2016;  

39. Ordinul nr. 530/26.05.2016, cuprinzând Standardele de management/control intern la 

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

40. Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii 

Europene 

41. Key competences for lifelong learning mai 2019 
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II. ARGUMENT 

 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Liceului Teoretic „Vasile 

Alecsandri”, Iași, în perioada octombrie 2019 - septembrie 2024, în acord cu modificările 

contextului social și cu reglementările europene. 

Planul de dezvoltare instituțională a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași porneşte 

de la premisa că societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi 

în activitatea de educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin 

proiectarea activităţii din unitatea de învăţământ atât pe termen scurt prin planurile operaţionale, 

cât şi pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională.  

Proiectul de dezvoltare instituțională al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași este 

parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului european. Acest plan a fost elaborat ca 

suport al reformei profunde în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, 

reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă şi până la management şi are 

ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii. 

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu 

cercetarea şi inovarea, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași, respectiv cadrele didactice şi 

beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate 

implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca 

dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare 

profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, digitalizare, deschiderea 

sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european. 

Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, în 

concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor-cheie la elevi, dar şi privind păstrarea 

identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii 

(lifelong learning). Pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, Consiliul European a adoptat o 

recomandare privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Recomandarea 

identifică opt competențe-cheie necesare pentru împlinirea personală, un stil de viață sănătos și 

durabil, inserția profesională, cetățenia activă și incluziunea socială: 

• alfabetizarea  

• multilingvismul 

• competențe numerice, științifice și de inginerie  

• competențe digitale și bazate pe tehnologie 

• competențe interpersonale și capacitatea de a-și însuși noi competențe  

• cetățenia activă  

• spiritul antreprenorial  

• cunoștințele culturale și de exprimare. 

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi 

susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi 

cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context şcoala noastră urmăreşte să educe 

elevul nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând 

un învăţământ cu un standard înalt de calitate. 

 Durata de implementare de 5 ani a fost aleasă de echipa de proiect, ținând cont de noile 

priorități  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa 

unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii în spiritul toleranței, sustenabilității, 

cooperării, responsabilității față de mediu, adaptabilității și participării active și conștiente la viața 

colectivității. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire 

şi de educare a copiilor (proces început în familie, continuat în învățământul primar) şi de adaptare 

a acestora la solicitările societăţii, de transmitere a valorilor culturale şi morale necesare 

comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.  Având o valoare strategică şi 

pornind de la ideea că „Dezvoltarea şcolii reprezintă un proces de planificare la nivelul instituției 

menit să îndrume şi să orienteze şcoala către îndeplinirea misiunii sale” (Biroul pentru Standarde 

de Învăţământ – OFSTED, Anglia), proiectul instituţional răspunde la întrebările: Cine suntem? 

Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce valori ne susţin? 

Cine sunt beneficiarii schimbărilor? El are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția 

asupra finalităților educaționale, asigurând corelarea tuturor domeniilor funcționale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, resurse material-financiare, relații sistemice și 

comunitare). De asemenea, asigură coerența strategiei manageriale pe termen lung a școlii și își 

propune alinierea la obiectivele și țintele strategice europene. 

Întocmirea Proiectului de Dezvoltare Instituțională s-a realizat plecând de la o analiză 

realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ, asupra mediului 

organizaţional intern şi prin consultarea părților interesate, ținându-se cont de factorii care 

influențează eficiența activității educaționale:   

✓ existența unui număr mic de elevi care aleg să își continue studiile liceale în școala 

noastră;   

✓ schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale și de 

contextul social și epidemiologic;   

✓ politica managerială a școlii și a comunității locale; 

✓ principiile europene oglindite în programe educative de anvergură precum Erasmus +. 

Tehnicile de analiză S.W.O.T. şi P.E.S.T.E. au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a 

resurselor şi a mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici 

îl au asupra activităţii unităţii de învăţământ, avându-se în vedere următoarele aspecte: 

✓ elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea 

unitară și coerentă a elevilor de-a lungul a două niveluri de învățământ: gimnazial și liceal;  

✓ crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;   

✓ stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare 

în vederea dobândirii competențelor necesare adaptării la schimbările continue ale societăţii;  

✓ asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și 

gestionarea eficientă a acesteia. 

Calitatea serviciilor educaţionale oferite și programele de studiu în regim intensiv sau 

bilingv a unei limbi străine reprezintă priorități pentru Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, cadrele 

didactice sprijinind elevii în dezvoltarea competenţelor cheie ale secolului al XXI-lea: comunicare 

în limba maternă şi limbi moderne, competenţe digitale, cunoştinţe de matematică şi ştiinţe, 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, antreprenoriat şi competenţe sociale. Au fost elaborate 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii de învăţământ şi Regulamentul de Ordine 

Interioară care cuprind norme privind activitatea elevilor şi a cadrelor didactice, respectând 

legislația în vigoare. 
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Țintele strategice au fost formulate astfel încât Proiectul de Dezvoltare Instituţională      

2019-2024 să răspundă nevoilor şcolii şi să reflecte modificările legislative, cerințele societății 

actuale și valorile europene. Valorile dominante sunt: încrederea și respectul reciproc, lucrul în 

echipă, eficacitatea demersului didactic, care să asigure atingerea obiectivelor de către fiecare elev, 

dezvoltare personală și profesională armonioasă, cooperarea, colaborarea, responsabilitatea, 

toleranța,  democrația și corectitudinea. 
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III. MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A 

OPORTUNITĂŢILOR P.D.I. 

 

Prin Proiectul de Dezvoltare Instituțională (P.D.I.) 2019-2024 ne propunem: obiective și 

strategii clare, transformarea mediului de învățare, dezvoltarea resursei umane, reorganizarea 

proceselor de bază, adaptarea educației la era digitală, garantarea unei educații de calitate.   

Mediul de învățare face parte din categoria aspectelor pe care ne propunem să continuăm 

să le dezvoltăm. Demersul ordonat al activității de învățare, caracterizat prin disciplina elevilor, a 

cadrelor didactice, a întregului personal al școlii trebuie să se desfășoare în spații școlare bine 

întreținute și dotate corespunzător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, direct corelate 

cu creșterea rezultatelor obținute la învățătură, la olimpiadele și concursurile școlare.   

Dezvoltarea resursei umane presupune cultivarea atitudinilor pozitive personalului școlii 

și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare profesională continuă. 

Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin P.D.I. o reprezintă crearea unei culturi a 

învățării organizaționale, învățare prin muncă de echipă, rezolvarea problemelor apărute și a unei 

culturi a responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele care învață continuu. 

Prin învățare continuă ne vom îmbunătăți permanent abilitățile pentru realizarea scopurilor 

organizației noastre și, în același timp, ne vom dezvolta într-un mediu școlar și social concurențial, 

foarte dinamic și adesea imprevizibil. 

Prin Proiectul de Dezvoltare Instituțională ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm 

procesele care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de învățare, 

obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, asigurarea 

comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională, activitatea financiară și 

achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc. 

Adaptarea educației la era digitală este unul dintre dezideratele societății actuale, când 

tehnologia a cunoscut un avânt fără precedent în condițiile pandemiei, repercusiunile asupra 

oamenilor fiind de netăgăduit. Utilizarea platformelor on-line implică nu numai dezvoltarea unor 

competențe digitale, regândirea procesului instructiv-educativ și a strategiilor didactice, ci și o 

educație digitală incluzivă, de calitate, precum și respectarea și cultivarea unor valori 

fundamentale, concomitent cu o educație pentru securitate digitală.  În felul acesta, prin 

armonizarea dimensiunii cibernetice cu principii și valori educaționale și etice ferme, se poate 

vorbi despre garantarea unei educații de calitate și pentru tot parcursul vieții. În contextul 

pandemiei, s-a produs o digitalizare a învățământului în toate statele UE. Transformarea digitală a 

Europei se accelerează în continuare prin dezvoltarea tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența 

artificială (IA) și tehnologia de tip cloud computing. 

        De asemenea, digitalizarea oferă multe oportunități noi, dar generează și o serie provocări 

societale semnificative. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea și creativitatea, pot contribui 

la îmbunătățirea eficienței și a rezultatelor învățării. Cu toate acestea, fenomene precum 

dezinformarea și încălcarea normelor etice reprezintă un pericol pentru societățile democratice și 

deschise, marginalizând și mai mult grupurile vulnerabile.  

         Este esențial ca elevii să fie bine pregătiți pentru un viitor din ce în ce mai interconectat și 

mai globalizat, prin investiții în aptitudinile și competențele necesare pentru a prospera și participa 

în mod pozitiv la societate în era digitală. 

La nivelul UE s-au stabilit 11 acțiuni care acoperă trei priorități, valorificând oportunitățile 

pe care le oferă era digitală, dar și să răspundă noilor provocări. 
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Prioritatea 1: o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare 

● Acțiunea 1 – Conectivitate în școli 

● Acțiunea 2 – Instrumentul de autoevaluare SELFIE (este un instrument gratuit, ușor de 

utilizat și personalizabil care oferă sprijin școlilor pentru a evalua nivelul la care se află în 

ceea ce privește învățarea în era digitală) și programul de mentorat pentru școli 

● Acțiunea 3 – Calificări semnate digital 

Prioritatea 2: dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale 

● Acțiunea 4 – Platforma pentru învățământul superior 

● Acțiunea 5 – Competențe în materie de știință deschisă 

● Acțiunea 6 – Săptămâna europeană a programării în școli 

● Acțiunea 7 – Securitatea cibernetică în educație 

● Acțiunea 8 – Formarea în domeniul competențelor digitale și antreprenoriale pentru fete 

Prioritatea 3: îmbunătățirea educației printr-o mai bună analiză a datelor și o viziune prospectivă 

● Acțiunea 9 – Studii privind TIC în educație 

● Acțiunea 10 – Inteligență artificială și analiză 

● Acțiunea 11 – Previziuni strategice. Prin aceste măsuri se dorește crearea unui spațiu 

european al educației până în 2025. 

Pentru o reușită a obiectivelor propuse, trebuie să realizăm lucrurile de două ori: mai întâi 

în proiect, apoi în plan real. P.D.I. este proiectul de bază pentru dezvoltarea școlii pe termen mediu 

și lung – aspect relativ distinct de funcționarea curentă a școlii, mijlocul pentru promovarea 

schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea noastră școlară. În acelaşi timp, 

P.D.I. este conceput ca un mijloc de îmbunătățire continuă a calității educației, așa cum este 

definită și detaliată aceasta în standardele de funcționare și în cele de referință/de calitate și în 

documentele Comisiei Europene. Ținta noastră este ca, prin îmbunătățire și evoluție, prin 

conceperea și elaborarea din perspectiva calității, P.D.I. să devină el însuși „un sistem de asigurare 

a calității”.   

Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de 

adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune școala în 

prezent și pe care estimează că le poate procura în viitor. În același timp, apreciem că proiectul 

este și oportun, adică se derulează la momentul potrivit și este adecvat situației. La momentul 

potrivit, în sensul că urmează vechiului proiect de dezvoltare a școlii, din perioada 2015-2019, și 

se bazează pe realizările acestuia, dar și datorită obținerii acreditării pentru profilul real, 

specializarea Științe ale naturii, respectiv a necesității adaptării la noua eră digitală..  

 

III.1 Echipa de redactare a PDI 2019 – 2024 

 

Mihaela BĂSU – consilier educativ, membru CA 

Lucia BIOLAN 

Manuela Beatrice COȚOFAN  

Nicu CRĂCIUN – responsabil CEAC 

Mihaela CUCOȘ 

Irina FARCAȘ - membru CA 

Mihaela IONESCU – director adjunct 

Mihaela MANOLACHE  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
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Gheorghiță NISTOR – director  

Elena POPA – administrator financiar 

Ioan Alexandru URSU – responsabil comisie metodică  

Cristina VAMEȘU – consilier școlar 

Andreea ZOTA –  responsabil comisia pentru imaginea școlii  

George ALBU – reprezentantul elevilor 

Daniel TURCU – reprezentantul părinților 

 

Echipa de revizuire a P.D.I. (2020) 

Mihaela BĂSU – membru CA 

Ioana CHIRUȚĂ 

Mihaela CUCOȘ 

Mihaela IONESCU – director adjunct 

Ruxandra NECHIFOR – membru CA 

Gheorghiță NISTOR – director  

 

III.2 Concluziile echipei de redactare a Proiectului de Dezvoltare Instituțională 

 

Activitatea echipei de redactare a P.D.I. a reflectat în mod firesc laturile pozitive, dar a căutat, 

în același timp, să elimine disfuncțiile din activitățile tuturor compartimentelor, căutând să 

proiecteze și să construiască obiective care să contribuie la eliminarea deficiențelor, perfecționarea 

funcțiilor de conducere în interesul învățământului și al comunității locale. 

Realizarea unui act educațional de calitate depinde de proiectarea, desfășurarea și evaluarea 

continuă a activității didactice. Datoria oricărei instituții din sistemul național de învățământ, 

indiferent de tip, nivel și formă de organizare a activității, este de a asigura predarea-învățarea și, 

acolo unde este cazul, cercetarea de calitate pentru a contribui la dezvoltarea personală a elevilor, 

la bunăstarea societății și la dezvoltarea sa durabilă.   

Politicile și strategiile de asigurare a calității în sistemul național de învățământ din România 

vor fi permanent corelate cu orientările și acțiunile promovate la nivel european și mondial. Putem 

spune că un învățământ de calitate este acela în care instituția și programele de studiu demonstrează 

capacități de realizare, în contexte diverse, a obiectivelor planificate. Poate, de asemenea, să 

satisfacă exigențele și așteptările beneficiarilor interni și externi, dar mai ales garantează realizarea 

standardelor și normelor de calitate.   

Calitatea serviciilor educaţionale oferite este o prioritate fundamentală pentru Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri”, Iași. 
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IV. FUNDAMENTAREA NOULUI P.D.I. PE REZULTATELE 

PROIECTULUI ANTERIOR 

 

IV.1 Preambul 

 Analiza pe care o propunem se articulează pe două obiective asumate: lectura critică a 

documentului aflat încă în vigoare, PDI 2015-2020, pentru a identifica gradul realist de 

implementare, dar și construcția unui nou document, fundamentat pe o analiză diagnostică realistă 

și coerentă. Având responsabilitatea managerială a perioadei de implementare, în mare parte, din 

2015 și până în 2019, dar și responsabilitatea finalizării prin acreditare a procesului început prin 

autorizarea profilului de științe, propunem un material structurat pe secvențe, din care se poate 

genera nota de fundamentare a Proiectului de dezvoltare instituțională pentru 2019-2024. 

 Am organizat materialul de analiză pe șase capitole, ale căror titluri se vor etichetări de 

fapte, dar și o provocare la meditația necesară oricărui moment de proiectare pe termen mediu și 

lung. 

PDI 2015-2020, între deziderat și împlinire - aspecte generale propune o analiză de 

ansamblu a structurii documentului, identificând coerența acestuia și propunând menținerea 

cadrului structural pentru următorul document. 

Contextualizarea, de la Ieri la Azi actualizează istoricul instituțional, indicând elementele 

care ar trebui integrate în proiectarea viitorului PDI. 

Exercițiu de reflecție și autoevaluare pornește de la analiza SWOT și își propune să 

identifice mobilitatea reperelor ei în dinamica socială și temporală, sugerând o nouă articulare a 

Punctelor Tari, a Punctelor Slabe, a Oportunităților și a Amenințărilor, în acord cu stadiul actual 

al dezvoltării instituționale. 

Viziunea de dezvoltare, plusuri și minusuri cuprinde o analiză aplicată a gradului de 

atingere a țintelor strategice propuse, prin conștientizarea eficienței opțiunilor strategice și prin 

interiorizarea rezultatelor obținute, în relație cu rezultatele așteptate. 

Abordări strategice coerente, premisa dezvoltării durabile este capitolul care depășește 

nivelul analizei și face trecerea spre nivelul proiectării articulate, propunând direcții care vizează 

dezvoltarea curriculară, dezvoltarea resursei financiare, a celei materiale și a resursei umane, 

dezvoltarea relațiilor comunitare, astfel încât, pornind de aici, să se poată gândi o strategie 

managerială pentru următorii cinci ani. 

Monitorizarea implementării PDI 2015-2020, proces în curs este capitolul care 

analizează procesele de monitorizare pentru PDI 2015-2020, dar face și recomandările necesare 

pentru identificarea celor mai eficiente instrumente de monitorizare și de evaluare a viitorului PDI 

2019-2024. 

Concluziile încheie firesc acest demers analitic, dându-i simetria necesară. 

 

IV.2 PDI 2015-2020, între deziderat și împlinire - aspecte generale 

 

Perceput ca centru de resurse şi servicii educaţionale pentru comunitate, Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” din Iaşi îşi concretizează misiunea în optimizarea constantă a ofertei 

educaţionale, în raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, pentru satisfacerea 

idealurilor şi exigenţelor beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 Misiunea liceului nostru poate fi esenţializată în sintagma: În şcoala noastră, fiecare elev 

este important! 
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Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” îşi propune: 

I. Formarea elevilor în spiritul respectării şi cultivării valorilor tradiţionale, integrate în 

valorile europene prin dezvoltarea unor componente culturale specifice care să se regăsească în 

cultura europeană. 

 II. Responsabilizarea faţă de prezent şi viitor, prin asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, 

printr-o pregătire profesională exemplară şi cu performanţe pe termen lung, prin formarea unor 

competenţe reale care să asigure o inserţie socio-profesională de succes. 

 III. Cultivarea tipului de om european prin valorizarea diversităţii culturale şi dezvoltarea 

personală şi socială în spiritul armonizării valorilor naţionale cu cele europene: atitudine 

participativă, toleranţă, solidaritate, deschidere comunitară. 

 IV. Formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui elev în spirit european, pentru a fi 

capabil: 

● să valorizeze propriile experienţe pentru o orientare profesională optimă; 

● să se integreze activ în comunitate; 

● să reflecteze asupra lumii, să identifice şi să rezolve probleme prin relaţionarea 

cunoştinţelor şi competenţelor funcţionale dobândite; 

● să cultive expresivitatea şi sensibilitatea în scopul împlinirii personale şi promovării unei 

vieţi sociale de calitate.  

V. Dezvoltarea profesională continuă, eficienţa şi creativitatea cadrelor didactice; formarea 

de competențe digitale pentru predarea online. 

Aceste obiective generale au fost integrate într-o strategie coerentă, generată de o echipă 

de lucru și asumată de întregul colectiv, prin documentul de prognoză numit Proiect de 

Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2015-2020. 

Acest document este expresia unor analize aplicate asupra contextelor privind 

implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea 

competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încât colectivul de cadre didactice să fie 

capabil să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi 

abilităţilor pe care absolvenţii trebuie să şi le însuşească. 

Considerăm esențial faptul că Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2015-2020 reprezintă 

voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului 

administrativ și a comunității (părinți și reprezentanți ai primăriei), iar redactarea lui a pornit de la 

punctele tari și slabe ale activității educaționale, avându-se în vedere aspecte precum  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; 

crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne; 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; profesionalizarea actului 

managerial; asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și 

gestionarea eficientă a acesteia. 

Sintetizând observațiile rezultate după o analiză sistemică, Proiectul de dezvoltare 

instituţională 2015-2020  a fost elaborat în concordanţă cu politicile educaţionale ale Liceului 

Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași, în baza condiţiilor sociale şi economice ale perioadei actuale 

(puse în valoare de analiza PESTE) şi a rezultatelor analizei SWOT (pe domenii) întreprinse cu 

acest prilej (pe studii de opinie realizate în cadrul instituției pe trei categorii de beneficiari: elevi, 

părinți și cadre didactice). 
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Între ideile importante ale Argumentului inițial se regăsește aceea a coroborării tuturor 

segmentelor parteneriale în actul educației, de la cadre didactice la părinți și elevi sau exponenți ai 

comunității ieșene, în sensul unei comuniuni asumate și al unei deschideri către valori 

fundamentale comun asumate. Astfel, PDI 2015-2020 își propune să existe o deschidere a 

conducerii şcolii către colaborarea cu părinţii și implicarea efectivă în atragerea familiei ca 

partener în proiectarea activităţilor de cooperare şi colaborare, proiectează promovarea unui stil 

managerial democratic și crearea condiţiilor necesare pentru ca toţi membrii şcolii să aibă 

sentimentul apartenenţei la această instituţie, printr-o contribuție creativă în îndeplinirea scopurilor 

şi a obiectivelor. 

Se subliniază necesitatea ca toate cadrele didactice să se simtă apreciate în activitatea lor 

de membri ai echipei şcolii, astfel încât acestea să se angajeze şi să contribuie la realizarea misiunii 

unității de învățământ ca instituţie, în măsura abilităţilor fiecăruia. Se menționează colaborarea 

alături de comunitatea locală, într-o manieră care să sprijine înţelegerea reciprocă a contribuţiei pe 

care aceasta o aduce la dezvoltarea elevilor și se propune utilizarea unei game variate de moduri 

de abordare, bine gândite, a procesului de predare-învăţare, astfel încât toţi elevii să fie implicaţi 

activ în actul educațional şi să atingă standardele cele mai înalte, de care sunt capabili. 

Unitatea documentului, dar și originalitatea lui sunt date de felul în care s-a structurat 

conținutul, într-un demers analitic ascendent, pornind de la File de istorie, urmărind mediul 

educațional al orașului prin  Încadrarea liceului în contextul învățământului preuniversitar 

ieșean  și identificând apoi  Elemente de cultură organizaţională. Școala este, în acest mod, 

gândită ca un brand educațional, armonizând elementele de tradiție cu deschiderea firească spre 

educația modernă. 

Capitolul privind Diagnoza instituțională se dovedește o analiză pertinentă a segmentelor 

intrainstituționale, cu elemente de diagnoză și de prognoză bine articulate într-o viziune sistemică. 

Baza materială și Structuri asociative sunt alte două capitole ce analizează resursele 

materiale și umane, partenerii educaționali, proiecția acestora pe termen mediu. Importanți 

parteneri instituționali sunt Asociația Părinților și Prietenilor din Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri”, AELVA - Asociația Elevilor, dar și Asociația sportive „Forza Alecsandriștii”, a căror 

activitate este evidențiată în paginile PDI. 

Un obiectiv prioritar îl reprezintă Relaţia cu comunitatea locală, aspect dezvoltat într-un 

capitol distinct, referindu-se la relația cu părinții, administrația locală, alte instituții sau societatea 

civilă. În acest sens, e necesar ca viitorul PDI 2020-2025 să se articuleze și pe Strategia de 

Dezvoltare Integrată a orașului pentru 2020, document ce identifică prioritățile de dezvoltare 

pentru zona urbană și pentru cea metropolitană. 

Analiza SWOT, Viziunea de dezvoltare și Planurile operaționale 2015-2020 întregesc 

documentul, confirmându-i caracterul de instrument de diagnoză și de prognoză managerială. 

Schema organizatorică și Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului de 

dezvoltare instituțională întăresc dimensiunea pragmatică a PDI 2015-2020, proiectând 

organizația ca pe un mecanism funcțional, în firească evoluție. 

Glosar de termeni și surse de informație reprezintă un capitol ce conferă greutate științifică 

documentului, demonstrând modernitatea viziunii, bibliografia esențială și calitatea întregului 

PDI. 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași promovează dezvoltarea unui management 

participativ, adecvat reformelor din învăţământul preuniversitar. Pentru aceasta, sunt asigurate: 

organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de monitorizare şi control 

adecvate unui management educaţional eficace şi eficient, facilitarea participării tuturor 
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categoriilor interesate la deciziile importante ale Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași, 

dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă şi promovarea strategiilor de 

control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii obiectivelor specifice tuturor 

compartimentelor Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași. 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi este o organizaţie educaţională europeană, 

complexă şi modernă, care satisface dorinţa elevilor de formare intelectuală, fizică şi psihică şi de 

cultivare a competenţelor intelectuale şi practice, dezvoltă respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, 

asigură integrarea armonioasă a individului în societate, contribuie la formarea unei personalităţi 

autonome şi creative. Demersurile educaţionale sunt centrate pe: „a învăţa să ştii”, „a învăţa să 

faci”, „ a învăţa să fii”. 

În acest sens, implementarea eficientă a Curriculumului Naţional şi a Curriculumului la 

Decizia Şcolii printr-o abordare orientată spre nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei reprezintă 

o prioritate a managementului educațional reflectat în PDI 2015-2020. 

Pe de altă parte, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași recunoaşte importanţa calităţii 

tuturor membrilor personalului, astfel încât aplică o politică de dezvoltare continuă a resurselor 

umane, prin: evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-

auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Liceului Teoretic 

„Vasile Alecsandri” din Iași, identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului 

didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă, sprijinirea 

personalului didactic debutant în vederea adaptării la cerinţele de calitate ale Liceului Teoretic 

„Vasile Alecsandri” din Iași, susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a 

specializării, promovarea de parteneriate cu mediul universitar, schimburi culturale și promovarea  

bunelor practici, precum și participarea la rețeaua organizațiilor Erasmus +. 

Conducerea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași îşi exercită rolul de ordonator 

terţiar de credite, acţionând pentru: elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin potrivirea 

obiectivele strategice ale Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași cu cerinţele unei bune 

guvernări financiare, însuşindu-şi principiul gestionării eficiente şi transparente a resurselor 

financiare şi materiale. 

Strategia managerială a unității noastre promovează relaţii externe bazate pe implicarea 

școlii în viaţa comunităţii, pe dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor, pe crearea de 

oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte educaţionale complexe, pe 

promovarea imaginii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași în comunitatea locală, bazată 

pe principii de marketing educațional modern. 

Viziunea și misiunea se asociază în mod coerent unor ținte și opțiuni strategice, urmărind 

șase direcții principale, precum: 

● Management; 

● Managementul calităţii; 

● Curriculum; 

● Resurse umane; 

● Resurse materiale şi financiare; 

● Relaţii externe. 

Se fundamentează, astfel, șase ținte strategice care dau unitate întregii viziuni și construiesc 

un demers instituțional articulat: 

1. Eficientizarea actului educaţional în scopul formării şi dezvoltării competenţelor de 

bază şi a accederii beneficiarilor direcţi la forme superioare de învăţământ; 

2. Management prin proces şi fapte; 
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3. Optimizarea procesului didactic şi creşterea gradului de satisfacţie a partenerilor; 

4. Dezvoltarea parteneriatelor; 

5. Responsabilitatea socială a şcolii; 

6. Intensificarea activităţii de orientare şi consiliere privind cariera. 

 

Matricea logică a acestei planificări cuprinde trei domenii fundamentale: 

Ţintele strategice – ce indică scopurile majore ale organizaţiei; 

Opţiunile strategice – care ierarhizează priorităţile din interiorul fiecărei ţinte; 

Planurile operaţionale – care indică mijloacele prin care vor fi atinse ţintele; 

 Este important de precizat că țintele şi opţiunile strategice au fost stabilite prin raportare la 

modelul european de excelenţă (EFQM). 

 

IV.3 Contextualizarea, de la Ieri la Azi 

 

 Capitolul File de istorie din PDI 2015-2020 surprinde traseul instituțional reflectat de 

documente, transformările logistice și organizatorice consemnate de-a lungul timpului, dar el 

trebuie actualizat, ca urmare a reușitei de a muta toate clasele în program de dimineață, dar și în 

consecința separării de învățământul primar, care, organizat în cadrul Școlii Primare                         

„Gheorghe Asachi”, a dobândit personalitate juridică. În același timp, organizarea instituțională a 

avut de câștigat prin finalizarea extinderii clădirii, care a crescut în mod semnificativ spațiul 

didactic. 

 La calitatea de Școală Europeană, menținută constant pe parcursul evoluției ei, unitatea a 

dobândit și alte titluri („Școală - ambasador a Parlamentului European”), care ne onorează și merită 

integrate în PDI 2019-2024. Un alt aspect de menționat în această secvență a documentului este 

constituirea Asociației Părinților și Prietenilor din Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, înființarea 

Asociației sportive „Forza Alecsandriștii”, a unei stații radio în cadrul unui proiect Erasmus+, și 

dotarea unei Săli Multimedia, printr-un proiect transfrontalier. 

 Încadrarea liceului în contextul educațional național, regional și local reprezintă o secvență 

a PDI care se impune actualizată. În schimb, capitolul Elemente de cultură organizațională este 

o secvență care surprinde specificul activităților alecsandriste, evenimentele ciclice, repetabile, 

care întăresc profilul de brand educațional, de aceea recomandăm păstrarea lui, dar ilustrarea mai 

bogată cu imagini și date concrete. 

 O reașezare totală pe alte baze statistice o impune Diagnoza instituțională, analiza PESTE, 

iar parțial Baza materială și Structurile Asociative, întrucât fie au suferit modificări în sensul 

pozitiv al eficientizării activității, fie au generat activități, proiecte, parteneriate care duc instituția 

în altă etapă a dezvoltării ei. 

 

 

 

IV.4 Exercițiu de reflecție și autoevaluare 

 

Conform argumentului ce deschide capitolul destinat acestei problematici, în PDI 2015-

2020, analiza SWOT conturează o radiografie a liceului, aceasta constituind cea mai importantă 

tehnică de organizare utilizată pentru înțelegerea poziției strategice. Punctele tari și punctele slabe 

au fost concepute ca elemente din interiorul instituției asupra cărora se poate avea un control direct, 
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în timp ce oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și pot influența pozitiv sau negativ 

evoluția instituției și a părților care fac parte din aceasta. 

În mod constructiv, analiza SWOT din PDI subliniază faptul că procesul decizional ar 

trebui să includă următoarele elemente: 

⮚ construiește pe Punctele Tari; 

⮚ elimină Punctele Slabe; 

⮚ exploatează Oportunitățile; 

⮚ îndepărtează Amenințările. 

 În acest sens, se construiește o analiză a celor mai importante dimensiuni specifice 

sistemului nostru instituțional: 

a.   Dimensiunea instituțională și administrativă 

b.  Dimensiunea educativă și extracurriculară (resurse curriculare și resurse umane) 

Procedura analitică este o constantă a procesului de proiectare, de aceea, plecând de la aspectele 

identificate în 2015, putem identifica, după caz, menținerea lor, estomparea, accentuarea sau 

disoluția, dar și apariția unor aspecte noi, atât în zona oportunităților, cât și în cea a amenințărilor. 

Dacă în ceea ce privește punctele tari și oportunitățile liceul nostru are o serie de avantaje, 

precum o bază materială bună şi diversificată: laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, 

cabinet de limbi moderne, cabinet multimedia, bibliotecă și sală de lectură; cabinet de consiliere 

psihopedagogică, cabinete medicale, un colectiv didactic ce este caracterizat prin seriozitate, 

profesionalism, preocupare pentru aplicarea reformei şi relaţiei de parteneriat cu părinţii şi elevii 

(cadre didactice cu grade didactice, doctori şi doctoranzi, metodişti, mentori, formatori judeţeni şi 

naţionali, autori de lucrări de specialitate, manuale și auxiliare didactice aprobate de MEC, 

coordonatori de proiecte Erasmus+), elevi motivaţi pentru studiu, performanţe şi implicare în 

comunitate (prin activităţi de voluntariat, consiliul elevilor, AELVA, participarea la proiecte 

Erasmus +), deschidere tradițională către o educație multilingvistică etc., nu putem ignora 

amenințările și punctele slabe, care trebuie să se afle permanent în atenția managementului. 

Interesul scăzut al elevilor pentru disciplinele la care nu se susțin probe de bacalaureat,  

lipsa unor standarde specializate de performanţă orientate spre plusvaloare,  instabilitatea politică 

ce determină schimbări frecvente ale Legii Educației Naționale și ale politicilor educaționale cu 

impact în elaborarea regulamentelor, metodologiilor și ghidurilor metodologice,  lipsa posibilităţii 

de stimulare materială a profesorilor cu performanţe remarcabile în activitate,  politicile actuale de 

finanțare a învățământului preuniversitar, care conduc la reducerea normelor didactice și 

supraaglomerarea elevilor în sălile de curs și alte aspecte ce derivă din acestea reprezintă reale 

pericole pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung. 

Analizând Punctele tari, identificate la nivelul anului 2015, observăm următoarele: 

- Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi este unitate de tradiţie a învăţământului ieşean 

performant; 

- Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi este şcoală reprezentativă pentru progresul şcolar, 

prin rezultate şcolare foarte bune şi activităţile extracurriculare şi extraşcolare; 

- Școala are o bază materială bună şi diversificată: laboratoare de fizică, chimie, biologie, 

informatică, cabinet de limbi moderne, cabinet multimedia, bibliotecă și sală de lectură; cabinet 

de consiliere psihopedagogică, cabinete medicale; 

- Majoritatea spațiilor şcolii asigură confortul necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului 

de învăţământ; 
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- Laboratoarele de informatică sunt echipate corespunzător cu tehnică de calcul, dar aceasta este 

învechită, uzată fizic și moral; 

- Laboratoarele de biologie, fizică, chimie dispun de mijloace de învățământ adecvate, dar 

activitatea din laboratorul de chimie suferă în contextul unei legislații confuze, nearticulate, 

interpretate uneori abuziv de către personalul didactic auxiliar; 

 - Buna funcționare a bibliotecii şcolii este asigurată de un fond de carte ce acoperă în mare măsură 

solicitările de la toate disciplinele de învăţământ, dar se resimte nevoia unui fond de carte în acord 

cu noile programe școlare; 

- Dacă în 2015 școala nu era dotată cu laptopuri/ calculatoare suficiente, în 2020, numărul acestora 

a crescut considerabil pentru a fi asigurată o bază bună pentru învățarea online; 

- Cadrele didactice au primit tablete pentru accesul la platforma ADSERVIO și pentru realizarea 

unor lecții cu mijloace moderne, dar ieșirea lor din garanție face dificilă întreținerea. 

- Prin raportarea numărului de calculatoare la numărul de laboratoare de informatică din cadrul 

instituției școlare se obțin aproximativ 25 calculatoare/laborator, în condițiile în care efectivul 

elevilor din fiecare clasă este mai mare;  

- Conectarea la Internet exista, dar nu era generalizată în toate sectoarele instituției. În prezent 

toate spațiile de învățământ sunt dotate cu Internet; în fiecare sală de clasă există un laptop și 

camere web necesar desfășurării orelor online. 

În 2015 se identifica o serie de Puncte slabe, dar evoluția societății, dinamica vieții sociale 

și economice, precum și atingerea unora dintre obiectivele propuse în dezvoltarea instituțională au 

determinat dispariția unora dintre ele, corectarea unor situații nemulțumitoare, depășirea unor 

praguri de insatisfacție. 

- Lipsa unei adevărate săli de sport a rămas o mare insatisfacție, dar s-au făcut progrese în sensul 

documentației de proiectare și al avizelor istorice și arheologice; 

-Lipsa unei săli de festivităţi amenajate corespunzător este un pas depășit, Sala de festivități, un 

spațiu modern, mobilat ergonomic, prevăzut cu sistem audio-video, reprezintă o realizare; 

- Diminuarea numărului elevilor interesaţi de competiţii şcolare (olimpiade şi concursuri şcolare), 

constatată în 2015, s-a transformat în creștere a numărului acestora și în creșterea calității 

rezultatelor obținute; 

- Insuficienta motivare şi implicare a unor profesori, elevi şi părinţi în viaţa şcolii rămâne o 

constantă a neîmplinirilor; 

- Conţinuturile învăţării sunt insuficient adaptate la realitatea cotidiană, curriculumul elaborat în 

şcoală nu a răspuns întotdeauna preocupărilor şi intereselor elevilor; 

- Insuficienţa fondurilor alocate procesului didactic; 

- Lipsa sistemelor de aer condiționat în toate clasele conduce la dificultăți în asigurarea procesului 

de predare-învățare-evaluare a elevilor în perioadele caniculare; 

- Colaborarea insuficientă cu părinții plecați la muncă în străinătate rămâne un dezavantaj. 

Contextul social, mediatic și politic actual determină și o decredibilizare a profesorului, o 

șubrezire a autorității lui, ca urmare a sincopelor legislative și a absenței unei viziuni curriculare 

pe termen lung. Nerespectarea deontologiei, lipsa de profesionalism, acutizarea unor conflicte 

reprezintă alte puncte slabe pe care trebuie să le conștientizăm pentru a le depăși. 

 

Oportunităţile etapei de proiectare anterioare erau: 

⮚ Poziţionarea şcolii (în centrul civic); 

⮚ Accesibilitatea din punctul de vedere al mijloacelor de transport; 
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⮚ Existenţa tuturor ciclurilor de şcolaritate (I – XII); 

⮚ Programe de parteneriat / colaborare pentru pregătirea prin practica pedagogică a 

studenţilor din instituţiile de învăţământ superior; 

⮚ Stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță conform normelor CEAC; 

⮚ Parteneriate/ colaborări cu ONG-uri, fundaţii, asociaţii în programe de implicare 

comunitară; 

⮚ Relaţii interumane adecvate (dintre diferitele categorii de personal; conducere, cadre 

didactice, alte categorii de personal – părinţi, elevi); 

⮚ Imagine favorabilă în comunitate; 

⮚ Promovarea dimensiunii interculturale educaţionale, prin participări la proiecte de 

cooperare europeană; 

⮚ Colaborarea cu specialişti din învăţământul superior; 

⮚ Dinamica populaţiei şcolare asigură pe termen mediu şi lung actuala structură a liceului; 

⮚ Disponibilitatea Asociaţiei Părinţilor și Prietenilor LVA de a contribui financiar la 

îmbogăţirea bazei materiale a liceului; 

⮚ BAC – francofon şi Sprachdiplom; 

⮚ Existența planurilor operaționale anuale și a planurilor de management; 

⮚ Legături cu alte unități școlare pentru schimb de experiență. 

În intervalul ultimilor cinci ani, unele dintre aceste oportunități s-au modificat. Poziționarea în 

centru civic devine un risc, din cauza traficului aglomerat, din cauza poziționării școlii într-un sit 

arheologic, ceea ce nu permite dezvoltarea logistică și face dificilă modernizarea. Nu mai există 

toate ciclurile de școlaritate, ca o urmare firească a nevoii de a ne selecta elevi de gimnaziu, pentru 

a ne putea menține în topul unităților performante. Clasele de bilingv nu mai sunt considerate 

oportunități de către întregul colectiv, așa cum a rezultat din dezbaterile din ultimii ani în vederea 

stabilirii planului de școlarizare. Instabilitatea CEAC din cauza lipsei de interes a multor colegi 

pentru susținerea acestei activități, formalismul abordării unor sarcini de lucru pun în dificultate 

proiectarea coerentă a activității instituționale pe termen mediu și lung. 

Modificări apar și la categoria Riscuri / ameninţări, fără ca ele să fie semnificative: 

⮚ Concurenţa în topul liceelor reprezentative din judeţul Iaşi; 

⮚ Lipsa de atractivitate a meseriei de profesor; 

⮚ Statutul social al profesorului; 

⮚ Dificultăţi de înţelegere a problematicii şcolii de către factorii decizionali din administraţia 

locală; 

⮚ Situaţia materială/ statutul social al părinţilor (influenţă asupra motivaţiei pentru şcoală a 

familiei/ elevilor); 

⮚ Scăderea motivaţiei tinerilor pentru şcoală; 

⮚ Dificultăţi financiar-materiale; 

⮚ Prestigiul nerestabilit al cadrelor didactice; 

⮚ Rezistenţa la schimbare; 

⮚ Insuficienţa resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor şcolii. 

 

 Analiza SWOT  a generat o serie de concluzii, dar și nevoia unei evaluări permanente, 

articulate pe: 
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- analize periodice în comisii metodice / catedre/ grupuri de lucru  

- analize semestriale / dezbateri tematice în Consiliul profesoral; 

- analize / dezbateri tematice în Consiliul de Administraţie; 

- rezultatele inspecţiilor şcolare. 
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IV.5 Viziunea de dezvoltare, plusuri și minusuri 

 

 Capitolul cel mai important al PDI 2015-2020 îl reprezintă Viziunea de dezvoltare, care se 

articulează pe țintele și opțiunile strategice care, din perspectiva structurării unui nou PDI, pot fi 

analizate calitativ și cantitativ, pentru a fi reformulate pentru perioada 2020-2025. Vom urmări 

rezultatele așteptate și măsura concretizării lor la finalul perioadei de implementare. 

O primă țintă strategică, Eficientizarea actului educaţional în scopul formării şi 

dezvoltării competenţelor de bază şi a accederii beneficiarilor direcţi la forme superioare de 

învăţământ, se asocia  următoarelor opțiuni strategice: Abordarea creativă, personalizată a 

programelor şcolare, pentru toate ciclurile de şcolaritate; Învăţarea centrată pe elev şi pe nevoile 

lui educaţionale prin utilizarea strategiilor interactive, inductive şi deductive în scopul formării 

competenţelor cheie pentru educaţia permanentă; Respectarea particularităţilor de vârstă şi psiho-

comportamentale, a diferenţelor de ritm, volum, profunzime şi stil în activităţile de învăţare; 

Dezvoltarea ofertei de CDŞ personalizat, adaptată nevoilor şi intereselor beneficiarilor direcţi; 

Stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini înalte la concursuri şi olimpiade şcolare, 

valorizarea rezultatelor deosebite obţinute; Participarea la programe de mobilitate; Asigurarea 

feedback-ului pentru grupurile semnificative de interes (elevi, părinţi, cadre didactice, 

comunitate), prin întâlniri curente/periodice şi postarea pe site-ul liceului a rezultatelor relevante;  

Dintre acestea, vulnerabilități au generat procesele de colectare a reacțiilor de satisfacție, CDȘ este 

constrâns de o legislație nearticulată, dar și de lipsa de implicare a profesorilor, la anumite 

discipline de interes pentru elevi, precum Informatica. Actualizarea informațiilor pe site și 

transparentizarea acestora sunt, în ultimul timp, aspect care pot fi îmbunătățite. Dintre rezultatele 

așteptate, insatisfacții înregistrăm la Ofertă CDŞ în concordanţă cu opţiunile elevilor şi părinţilor 

și Implicarea activă a familiei în actul educațional. 

Management prin proces şi fapte este a doua țintă strategică propusă, iar rezultatele 

așteptate (Dezvoltarea unui management prin proiecte, Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi 

interrelaţionare, Crearea unei imagini favorabile a şcolii în comunitatea locală) considerăm că au 

fost atinse. În privința opțiunilor strategice, pot fi ameliorate cele care vizează Cunoaşterea clară 

a rolurilor şi responsabilităţilor; Considerarea calităţii ca mijloc de creştere a satisfacţiei 

beneficiarilor; Colectarea, analiza şi utilizarea datelor cantitative şi calitative pentru 

îmbunătăţirea predării-învăţării-evaluării. Dezvoltarea marketingului educaţional pentru 

promovarea brandului Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi, care nu sunt pe deplin 

conștientizate și asumate de întreg personalul didactic și didactic auxiliar. 

A treia țintă strategică propusă în 2015 a fost Optimizarea procesului didactic şi creşterea 

gradului de satisfacţie a partenerilor. Dintre opțiunile strategice pe care i le-am asociat, 

considerăm că doar Intensificarea şi valorificarea calitativă a schimburilor de bune practici şi a 

interasistenţelor la lecţii s-a lovit de rezistența la schimbare a unor cadre didactice, rămânând doar 

o propunere formală, fără eficiență reală. De aceea, rezultatele așteptate au fost atinse, iar interesul 

pentru formarea profesională a existat la nivel individual, cu o dificilă împărtășire a bunelor 

practici, prin formula interasistențelor. 

Considerăm că un câștig real al ultimei perioade îl reprezintă atingerea țintelor strategice 

Dezvoltarea parteneriatelor, Responsabilitatea socială a şcolii și Intensificarea activităţii de 

orientare şi consiliere privind cariera, ceea ce a facilitat poziționarea școlii într-o poziție 

privilegiată în peisajul local, de respect și de recunoaștere a valorii. În anul școlar 2020-2021, au 

fost admiși pentru nivelul inferior al liceului 38 de elevi care au absolvit clasa a VIII-a la Liceul 

„Vasile Alecsandri”, un rezultat remarcabil comparativ cu alți ani școlari. Mai mult de o treime 
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din elevii care au terminat la noi clasa a VIII-a a ales să continue studiile în aceeași instituție de 

învățământ, ceea ce demonstrează o creștere a încrederii în programele instituției, în puterea 

acesteia de a se adapta cerințelor prezentului și de a modela competențele necesare viitorului. 

 

IV.6 Abordări strategice coerente, premisa dezvoltării durabile 

 

 Analiza acestor aspecte ale vechiului PDI conduce spre o strategie necesară, asumată de 

echipa de management, dar și de întreaga comunitate școlară. Propunem o structurare a acesteia 

pe componente instituționale. 

Dezvoltarea curriculară 

·   Popularizarea realizărilor şcolii şi a ofertei educaţionale prin: editarea de pliante şi afişe, 

videoclipuri relevante pentru specificul școlii noastre, articole în presă, interviuri şi emisiuni 

TV, cercuri pedagogice; 

·   Creşterea numărului de elevi înscrişi în cadrul proiectelor; 

·   Implicarea şcolii în parteneriate şi proiecte educaţionale la nivel judeţean, naţional şi 

internaţional; 

·   Organizarea de lectorate cu părinţii conform unei planificări semestriale; 

·   Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe; 

·   Valorificarea serviciilor Adservio destinate elevilor şi părinţilor în vederea informării 

prompte a acestora; 

·   Actualizarea permanentă a site-ului şcolii care să reflecte activitatea la zi; 

·   Editarea on-line, pe site-ul școlii, a revistei „Galleria”; realizarea unei biblioteci virtuale cu 

RED; 

·   Centrarea procesului instructiv-educativ pe nevoile de formare ale elevului; 

·   Utilizarea metodelor activ-participative; 

·   Realizarea unor programe de învăţare diferenţiată pentru a preîntâmpina fenomenul eşecului 

şcolar; 

·   Creşterea: 

⮚ calităţii actului educative; 

⮚ interesului elevilor pentru propria formare; 

⮚ procentului de promovabilitate. 

·  Implicarea elevilor şi părinţilor în elaborarea ofertei educaţionale a şcolii; 

·  Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor acestora privind gradul de satisfacţie faţă de 

oferta educaţională a şcolii în anul şcolar precedent; 

·  Interpretarea chestionarelor și propunerea de măsuri corective; 

·  Utilizarea softurilor educaţionale şi a suporturilor didactice multimedia în procesul de 

predare-învăţare-evaluare; 

·  Încurajarea inovării didactice; 

·  Utilizarea metodelor alternative de evaluare, inclusiv a celor on-line; 

·  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru promovarea examenelor naţionale; 

·  Realizarea de programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă şi 

pentru recuperarea decalajelor apărute în procesul de învăţare; 

·  Realizarea de inspecţii curente conform unei planificări semestriale; 

·  Actualizarea bazei de date care să cuprindă cursurile de formare şi gradele didactice obţinute 

de cadrele didactice din şcoală; 
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·  Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice; 

·  Elaborarea planului anual pentru perfecționarea cadrelor didactice; 

·  Promovarea ofertei de formare a C.C.D. Iaşi şi a altor centre de formare la nivel național sau 

european; 

·  Încurajarea cadrelor didactice de a se perfecţiona în mod continuu prin participarea la cursuri 

de formare, seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale; 

·  Participarea cadrelor didactice la proiecte de dezvoltare sau de cercetare ştiinţifică şi 

metodică; 

·  Activităţi de diseminarea a rezultatelor în cadrul grupurilor de lucru, al cercurilor pedagogice 

sau în mass-media; 

·  Introducerea noutăţilor ştiinţifice şi metodice în procesul de învăţământ; 

·  Publicarea de articole de specialitate, ghiduri metodice, auxiliare didactice şi manuale de 

bune practici; 

·  Activităţi de mentorat pentru cadrele didactice aflate la începutul carierei didactice; 

·  Realizarea unor parteneriate cu instituţii similare din ţară axate pe schimbul de bune practici 

pedagogice; 

·  Identificarea nevoilor de   dotare ale şcolii; 

· Achiziţionarea mijloacelor didactice necesare conform normativelor de dotare minimală; 

·  Dotarea spaţiilor şcolare cu noile materiale didactice; 

·  Asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la noile mijloace didactice; 

·  Identificarea titlurilor necesare procesului educativ; 

·  Creşterea cantitativă şi diversificarea fondului de carte; 

·    Actualizarea şi înnoirea fondului de carte; 

·    Asigurarea unui număr adecvat de titluri la numărul de elevi; 

·    Creşterea calităţii actului educativ; 

·    Motivarea elevilor pentru studiul individual; 

·    Stimularea elevilor pentru lectura şcolară; 

· Asigurarea accesibilităţii elevilor şi cadrelor didactice la noile titluri; 

·  Implicarea şcolii în proiecte comunitare; 

·  Încurajarea implicării elevilor şi cadrelor didactice în realizarea de proiecte comunitare; 

·  Încurajarea cadrelor didactice pentru accesarea burselor de formare; 

·  Organizarea de activităţi de promovare: seminarii de informare, activităţi demonstrative, 

activităţi de diseminare, ateliere de lucru; 

·  Realizarea unei baze de date cu informaţii referitoare la proiectele comunitare derulate în 

şcoală; 

·  Diseminarea rezultatelor proiectelor comunitare derulate: consilii profesorale, grupuri de 

lucru, cercuri pedagogice, şedinţe cu părinţii, mass-media etc.; 

·  Afişarea la loc vizibil a proiectelor comunitare. 

 

Dezvoltarea resurselor financiare 

· Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale şi a 

activităţilor parteneriatelor şi proiectelor educaţionale; 

· Atragerea de fonduri comunitare pentru derularea proiectelor iniţiate 

· Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de mediatizare şi diseminarea 

a informaţiilor; 

·  Bugetul şcolii va prevedea fonduri pentru realizarea comunicării interne şi externe; 
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   ·   Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor de învăţământ din dotare; 

·  Estimarea costurilor pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic; 

·   Identificarea resurselor materiale necesare; 

·   Atragerea de fonduri extrabugetare prin proiecte europene sau finanțări oferite de ONG-uri; 

·   Analizarea ofertelor; 

·   Achiziţionarea   mijloacelor didactice; 

·   Înregistrarea noilor achiziţii în patrimoniul şcolii; 

·   Asigurarea sumelor necesare pentru perfecţionarea continuă, cu plata de la bugetul local. 

 

Dezvoltarea resurselor materiale 

·  Menținerea interesului pentru asigurarea condițiilor eficiente de învățare online; 

·  Asigurarea unui climat educativ care să reducă distrugerile de bunuri și să stimuleze 

folosirea lor eficientă; 

·  Asigurarea unei activități constante de lobby pentru atragerea de resurse; 

·  Capacitarea structurilor asociative afiliate pentru activități de fundraising. 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

·     Motivarea implicării cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi de creştere a prestigiului 

şcolii prin acordarea de premii, diplome, adeverinţe etc. 

·  Evidenţierea contribuţiei factorilor implicaţi: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, 

salarii de merit, gradaţii de merit, premii, diplome etc. 

·  Evidenţierea, motivarea şi stimularea cadrelor didactice şi a elevilor care obţin rezultate la 

competiţiile naţionale: rapoarte semestriale şi anuale, adeverinţe, salarii de merit, gradaţii 

de merit, premii, diplome etc. 

· Stimularea cadrelor didactice care realizează discipline opţionale şi activităţi extracurriculare 

de calitate; 

· Participarea la programe de formare în specialitate și pentru învățarea online a cadrelor 

didactice; 

· Perfecţionarea cadrelor didactice în problematica managementului clasei; 

·  Elaborarea de resurse educaționale deschise şi ghiduri metodice în  cadrul grupurilor de 

lucru și a proiectelor 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

·   Implicarea activă a părinţilor şi a autorităţilor locale în actul decizional (ISJ Iaşi, C.C.D. 

Iaşi, Primăria Iaşi, Poliţia Iaşi etc.); 

·   Activităţi de parteneriat cu celelalte licee în vederea popularizării ofertei educaţionale a 

acestora şi a unei mai bune orientări a absolvenţilor şcolii; 

·   Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu instituţii de interes local, naţional 

şi internaţional; 

·   Încheierea de parteneriate cu instituţii la nivel local, național și european pentru atingerea 

obiectivelor comune; 

·   Parteneriate cu instituţiile de cultură: Biblioteca Judeţeană, Centrul Cultural Francez, 

Centrul Cultural German, British Council, Muzeul Judeţean de Istorie etc.; 

·   Implicarea ONG-urilor în derularea proiectelor şcolii; 

·   Colaborarea cu instituţii furnizoare şi responsabile cu formarea pentru cadrele didactice: 

C.C.D., ISJ, Universitatea „Al. I. Cuza”, centre de formare europene etc.; 
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·  Colaborarea cu instituţiile furnizoare de mijloace didactice; 

·  Atragerea societăţilor comerciale în acţiuni de sponsorizare a activităţilor prevăzute în 

calendarele proiectelor şcolii. 

 

IV.7 Monitorizarea implementării PDI 2015-2020, proces în curs 

 

 Un aspect important care ține de analiza diagnostică pe care unitatea o propune pentru 

fundamentarea noului PDI 2015-2020 este monitorizarea implementării precedentului proiect de 

dezvoltare instituțională, actualizarea precondițiilor de implementare și a precondițiilor sine-qua-

non, a precondițiilor de tip orizontal și a indicatorilor de monitorizare. 

 Precondițiile de implementare decurg din prevederile Tratatului de la Lisabona, dar au în 

vedere și strategiile europene în educație, viziunea de țară a României, rapoartele Comisiei 

Europene etc. 

Precondițiile sine-qua-non sunt constante ale implementării, iar la formula lor precedentă 

se impun câteva amendamente. 

1. Existenţa Planului de Dezvoltare Instituțională asumat de către toţi actorii implicați în 

elaborare și implementare rămâne o precondiție, căci nu tot personalul cunoaște, asumă și 

interiorizează direcțiile și valorile propuse de PDI; 

2. Existenţa capacităţii operaţionale și financiare de implementare a Planului de Dezvoltare 

Instituțională trebuie recunoscută, dar activarea sa la eficiență maximă e desiderabilă; 

3. Existenţa spaţiului temporal optim de implementare a Planului de Dezvoltare Instituțională 

este condiționată de instabilitatea legislativă și de instabilitatea managerială. 

 Precondițiile orizontale, Comunicarea demersurilor de întreprins în implementarea 

Planului de Dezvoltare Instituțională; Transparenţa în deciziile care coroborate constituie 

chiar actul de implementare a Planului de Dezvoltare Instituțională; Susţinerea implementării 

Planului de Dezvoltare Instituțională de către toate mediile beneficiare, existente și asumate de 

echipa de realizare, dar și de cea de implementare a PDI 2015-2020, se mențin și trebuie 

armonizate cu o serie de concluzii desprinse din analiza dinamicii instituționale pe ultimii cinci 

ani. 

La o trecere în revistă a indicatorilor stabiliți, putem nuanța câteva observații: 

a) Indicatori demografici: populația școlară stabilă a Iașului este în descreștere; sporul natural e 

negativ. 

b) Indicatori socio-economici: raportul dintre numărul salariaților și șomerilor din Iași indică o 

criză fără precedent a forței de muncă; 

c) Indicatori ai serviciilor de educație: Infrastructura școlară și numărul copiilor din școlile 

gimnaziale din Iași, copiilor înscriși în învățământul gimnazial; personalul didactic din Liceului 

Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași pe niveluri de educație. Conduc la observația că numărul elevilor 

admiși în unitatea noastră e constant, interesul pentru școală e în creștere, încadrarea cu personal 

didactic este afectată de vulnerabilitățile legislative. 

d) Indicatorii infrastructurii educaționale din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași 

confirmă la nivel cantitativ o menținere, fără a afecta în mod grav calitatea educației, cu excepția 

orelor de Educație Fizică și Sport, datorită lipsei unei săli de sport. Au rămas constante: 

- Numărul sălilor de clasă din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 

- Numărul cabinetelor școlare din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 

- Numărul laboratoarelor școlare din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 
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- Numărul sălilor de sport / terenuri de sport din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 

- Numărul bibliotecilor din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 

- A crescut numărul calculatoarelor existente la nivelul instituției de învățământ, prin 

achiziționarea a 16 laptopuri noi. 

e) Indicatorii resurselor umane au suferit mici variații, prin creșterea numărului de profesori cu 

gradul I. Ceilalți indicatori sunt relativ constanți: 

- Numărul profesorilor din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 

- Numărul profesorilor titulari din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 

- Numărul profesorilor metodiști; din cadrul instituției de învățământ analizate; 

- Numărul personalului nedidactic din cadrul instituției de învățământ analizate; 

- Numărul elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” pe cicluri de învățământ; 

- Numărul elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” pe clase; 

- Numărul elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” pe specializări; 

- Numărul abandonurilor școlare din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”; 

- Este în creștere numărul absențelor din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” pe cicluri 

de învățământ; 

Nu au fost suficient și eficient sondate, prin instrumente riguroase de analiză: 

- Gradul de mulțumire al profesorilor cu privire la activitatea din cadrul Liceului Teoretic „Vasile 

Alecsandri”; 

- Evaluarea relației cu colegii; 

- Evaluarea relației cu elevii; 

- Evaluarea relației cu părinții; 

- Evaluarea experienței de formare continuă; 

Dintre Concluziile și recomandările asumate prin vechiul PDI, considerăm că în 

majoritate s-au concretizat în activități, proiecte, decizii și rezultate. Reamintim și adnotăm 

recomandările pe termen scurt, mediu și lung. 

 

Recomandări pe termen scurt și mediu: 

⮚ Facilitarea participării elevilor şi a familiei la deciziile strategice ale Liceului Teoretic 

„Vasile Alecsandri” Iași s-a respectat prin susținerea activității Consiliului Școlar al 

Elevilor, dar și prin reprezentarea în Consiliul de Administrație. 

⮚ Crearea și menținerea unui ethos școlar optim pentru asigurarea unui învățământ de calitate 

prin ritualuri, evenimente, proiecte. 

⮚ Reconfigurarea sistemului de comunicare internă şi externă, cu ajutorul Adservio și al altor 

platforme educaționale (GSuite); 

⮚ Reconfigurarea modalităților de predare prin dezvoltarea de competențe de predare on-line, 

utilizând diferite platforme educaționale; 

⮚ Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, necesare atât în derularea procesului de 

învățare, cât și pentru tot parcursul vieții; 

⮚ Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii 

obiectivelor specifice tuturor compartimentelor liceului a rămas mai mult la stadiu formal. 

⮚ Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice; 

⮚ Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-

educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe. 
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⮚ Corelarea Curriculumului Naţional şi a Curriculumului la Decizia Şcolii cu oferta 

educaţională a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” s-a realizat în limitele legislației în 

vigoare. 

⮚ Monitorizarea procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva dezvoltării 

competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor 

educaţionale nu s-a realizat constant, directorii școlii asumându-și această deficiență a 

actului managerial. 

⮚ Asigurarea calității serviciilor de asistență psihopedagogică. 

⮚ Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluarea 

naţională periodică. 

⮚ Crearea unei culturi digitale în procesul de predare-învățare-evaluare, a leadershipului și 

managementului școlii prin implementarea de sisteme informatice de suport, datorită 

proiectelor Erasmus pe această componentă, fără acoperirea totală a nevoii de a face o 

educație specific erei digitale. 

⮚ Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi participarea la 

olimpiade, concursuri, competiţii. 

⮚ Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

⮚ Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale. 

⮚ Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor 

direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ. 

⮚ Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar 

şi nedidactic, utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Liceului Teoretic 

„Vasile Alecsandri” rămâne o activitate formală și birocratică. 

⮚ Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar 

şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă a fost o preocupare a 

managementului, concretizată în cursuri de formare organizate și susținute de școală. 

⮚ Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi promovarea de 

parteneriate cu mediul universitar. 

⮚ Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor. 

⮚ Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional. 

⮚ Promovarea imaginii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” în comunitatea locală şi 

regională, bazată pe principii de marketing educaţional. 

⮚ Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini 

înalte prin organizarea concursurilor și valorizarea rezultatelor deosebite obținute. 

 

Recomandări pe termen lung: 

⮚ Asigurarea la nivelul unității de învățământ, a infrastructurii și echipamentelor, inclusiv a 

sustenabilității, mentenanței și suportului TIC este încă un obiectiv asumat. 

⮚ Evaluarea instituţională internă anuală cu scopul identificării gradului de conformitate cu 

standardele de acreditare reglementate se realizează de către CEAC și se generează 

Raportul RAEI, afișat pe site. 

Au fost urmărite constant și trebuie să rămână în atenția echipei de implementare a următorului 

PDI: 
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⮚ Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-

educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe. 

⮚ Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice. 

⮚ Organizarea / participarea la conferințe, dezbateri, ateliere, workshopuri, pentru 

prezentarea și analiza modelelor educaționale, manageriale, didactice din diferite spații 

culturale, colaborarea cu universități, biblioteci, instituții de cercetare și centre culturale 

regionale și naționale. 

⮚ Corelarea Curriculumului Naţional şi a Curriculumului la Decizia Şcolii cu oferta 

educaţională a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”. 

⮚ Monitorizarea procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva dezvoltării 

competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor 

educaţionale. 

⮚ Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluarea 

naţională periodică. 

⮚ Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale. 

⮚ Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi participarea la 

olimpiade, concursuri, competiţii. 

⮚ Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale. 

⮚ Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor elevilor şi 

familiilor acestora. 

⮚ Evaluarea anuală deschisă a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-

auxiliar şi nedidactic, utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Liceului 

Teoretic „Vasile Alecsandri”. 

⮚ Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar 

şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă 

⮚ Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi promovarea de 

parteneriate cu mediul universitar. 

⮚ Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în corelaţie cu obiectivele strategice ale 

Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”. 

⮚ Optimizarea bazei materiale adecvate cerinţelor de implementare a unui învăţământ 

modern şi cerinţelor de îmbunătăţire a calităţii. 

⮚ Conducerea activităţilor specifice. Compartimentului Financiar-Contabilitate în condiţii de 

eficienţă şi transparenţă. 

⮚ Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii de legalitate, economicitate 

şi oportunitate. 

⮚ Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor. 

⮚ Promovarea imaginii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” în comunitatea locală şi 

regională, bazată pe principii de marketing educaţional. 

 

IV.8 Concluzii 

 

 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” reprezintă un reper important pe harta educaţională a 

oraşului, individualizant printr-o cultură a calităţii, prin deschidere către studiul limbilor străine, 
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prin interes pentru proiecte şi parteneriate active, cu un corp didactic preocupat de propria 

perfecţionare, cu o comunitate de părinţi implicată în problematica şcolii. Având potenţial şi 

resurse, este îndreptățit să devină un brand educaţional. 
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V. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 

 

V.1 Prezentare generală 

Motivația trecutului 

Fără a concura cu istoria școlilor cu tradiție din capitala Moldovei, școala noastră își asumă 

un trecut, marcat de succesiunea unor epoci, un reper al responsabilizării permanente. 

La scurtă vreme după moartea lui Vasile Alecsandri, oraşul Iaşi a dorit să-i aducă poetului, 

dramaturgului şi omului politic omagiul locuitorilor săi. Pentru a i se perpetua amintirea, i s-au 

ridicat statui, iar numele său a fost dat unei străzi şi unui edificiu de cultură: Teatrul Naţional din 

Iaşi. Era firesc ca şi o şcoală să poarte numele acestui fondator al culturii noastre. Aşa apare, în 

suburbia Sărărie, Şcoala primară de băieţi nr. 5 „Vasile Alecsandri”, care a funcţionat până în anul 

1933 când, în urma unei reorganizări, s-a unit cu o şcoală de 7 clase, primind numele de Şcoala 

primară de băieţi nr. 5 „Spiru Haret”, cu sediul în strada Sfântul Haralambie nr. 2. În timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, şcoala a rămas fără cadre didactice şi fără elevi. După 1948, în 

structura organizatorică a învăţământului au avut loc alte schimbări. În anul 1957 este înfiinţat 

Liceul „Vasile Alecsandri”, prin reorganizarea fostului liceu comercial de pe strada Vasile 

Alecsandri. Sediul actual, de pe strada Costache Negri, a fost dat în folosinţă la 1 septembrie 1962 

și aici s-au mutat, așa cum își aduc aminte foștii absolvenți, primii liceeni reuniți sub aura marelui 

înaintaș. În anul 1979, liceul a fost transformat în şcoală de 10 ani, pentru ca în 1980 să devină 

şcoală de 8 ani. Indiferent de statut, inimoşii dascăli şi-au făcut datoria. Emblema „Vasile 

Alecsandri” a devenit o marcă de prestigiu a Iaşilor. Ca o recunoaştere a meritelor, dar şi ca o 

reparaţie morală, în anul 1994 s-a aprobat reînfiinţarea Liceului „Vasile Alecsandri”. Afirmarea 

prin rezultatele seriilor de absolvenţi, prin implicarea în viaţa comunităţii au demonstrat vigoarea 

şi forţa cu care liceul s-a înscris în rândul unităţilor de elită din capitala culturală a României. 

Trecerea anilor a adăugat pe frontispiciul școlii noastre noi repere de identitate. Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” este școală bilingv-francofonă, școala Sprachdiplom, Școală-Ambasador a 

Parlamentului European, Școală Europeană, Școală AWARD, Centru Cambridge English 

Qualifications și un reper incontestabil al învățământului ieșean. 

Viziunea viitorului 

Trecutul ne obligă, iar prezentul este temelia pe care așezăm o construcție școlară articulată 

și durabilă. Liceul nostru se numără astăzi printre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ ale 

oraşului şi este situat în centrul civic, pe strada Costache Negri nr. 50, în apropierea Bisericii Sf. 

Sava, a Teatrului Naţional, a Palatului Culturii, a Prefecturii şi a unor unităţi bancar-financiare, 

importante instituţii pentru viaţa comunităţii. Aflat mereu în atenția locuitorilor care își 

concentrează activitatea în acest pol al orașului, devine parte integrantă a culturii locale, fiind, prin 

proiectele sale, un partener tot mai credibil al celorlalte instituții. Cei aproximativ 1000 de elevi 

învaţă de la ora 8.00, doar în program de dimineaţă, ceea ce a marcat o creștere indiscutabilă a 

calității educației. Toţi elevii poartă uniforma liceului nostru, cu toții se raportează la promisiunea 

pe care o poartă deviza În școala noastră fiecare elev este important! În incinta şcolii se află 32 

de săli de clasă, 5 laboratoare, 16 cabinete și un teren de educație fizică și sport, grupuri sanitare 

moderne, o cancelarie primitoare și o curte interioară și o Sală de festivități, toate mobilate și utilate 

în acord cu posibilitățile societății contemporane. Acestea asigură condiţii civilizate de desfăşurare 

a activităţii, obţinute prin eforturi proprii şi în parteneriat cu familia şi comunitatea locală. 
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Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ. Acesta 

este susţinut de activitatea deosebită a cadrelor didactice, preocupate de formarea continuă şi de 

asigurarea unui nivel ridicat al procesului instructiv-educativ. Elevii dezvoltă un comportament 

activ-participativ şi responsabil în cadrul activităţilor desfăşurate de Asociaţia elevilor şcolii – 

AELVA şi de Consiliul elevilor, asigurându-se un cadru favorabil exprimării libere, democratice 

a ideilor, intereselor şi iniţiativelor proprii. Implicarea şcolii în acţiuni de voluntariat, contactele 

cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare, proiectele europene 

contribuie la pregătirea elevilor pentru lumea de azi şi de mâine, pentru o cultură educaţională 

flexibilă, ce permite cultivarea valorilor europene. Şcoala noastră şi-a deschis porţile către Europa, 

realitate confirmată şi de obiectivele pe care şi le-a propus şi le-a urmărit în mod constant în 

materie de cooperare prin abordare interdisciplinară, transversală şi cross-sectorială și obținerea 

certificatului de Școală Europeană, dar și prin calitatea recentă de Școală-Ambasador a 

Parlamentului European. Promovarea unei viziuni moderne şi flexibile asupra educaţiei, procesul 

educativ centrat pe elev, modelarea demersului didactic în funcţie de abilităţile şi capacităţile 

acestuia, asigurarea de şanse egale pentru toţi elevii şcolii, dobândirea deprinderii de a comunica, 

precum şi o bună autocunoaştere şi intercunoaştere constituie coordonatele întregii activităţi a 

şcolii. Parteneriatul real dintre profesori, elevi şi societatea civilă, ale cărui funcţionalitate şi 

eficienţă este dovedită de implicarea acestora în numeroase proiecte vizând dimensiunea 

europeană a şcolii, promovarea competenţei profesionale accentuând pe dezvoltarea de 

parteneriate cu instituţii de învăţământ din ţările Uniunii Europene, stimularea creativităţii prin 

promovarea iniţiativelor care urmăresc armonizarea valorilor tradiţionale, româneşti, cu cele 

moderne, europene reprezintă tendinţele europene ale demersului nostru educativ. 

Într-o societate a comunicării, un obiectiv constant este promovarea imaginea școlii prin 

intermediului site-ului liceului http://www.lvais.ro, prin popularizarea activităţilor în presa locală, 

prin menţinerea unei legături permanente cu biroul pentru imagine al ISJ, prin intermediul 

publicaţiilor proprii, prin participări la sesiuni, conferinţe naţionale şi internaţionale, parteneriate 

realizate de cadrele didactice ale şcolii. 

Era digitală se reflectă și în educația propusă de școala noastră, care asigură ore moderne, 

o comunicare eficientă și o conexiune autentică la întreaga dinamică a lumii contemporane. 

 

V.2 Informații generale privind unitatea de învățământ 

 

Elemente de identificare a unităţii şcolare:   

Denumirea şcolii: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”   

Adresa: str. C. Negri, nr. 50, Iași, cod 700071  

Telefon: 0332.418760; Fax: 0232.218240 

E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com   

Site: www.lvais.ro/ 

Director: profesor Gheorghiță NISTOR  

Director adjunct: profesor Mihaela IONESCU  

Tipul şcolii: cursuri de zi   

Orarul şcolii: un schimb (8 – 15)   

V.3 Diagnoza mediului extern 

 

http://www.lvais.ro/
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 Introducere 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași se află în orașul Iași, județul Iași. 

 Situat în nord-estul României, județul Iași face parte din Regiunea de dezvoltare Nord-Est, 

alături de județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui. Delimitat la est de râul Prut și de 

granița României cu Republica Moldova, județul Iași asigură o importantă punte de legătură 

funcțională, economică, dar și socială între țara noastră și spațiul estic, extra-comunitar. Ca 

întindere această regiune acoperă 15,46% din suprafaţa totală a ţării, fiind cea mai mare din cele 8 

regiuni. 

Municipiul Iași, reședința de județ, păstrează eleganța și elitismul de fostă capitală a  

Moldovei și a României, între anii 1916 și 1918, constituind un spațiu în puternic contrast cu restul 

teritoriului județean. Nivelul său de dezvoltare îl poziționează ca principalul centru urban din nord-

estul României, pol național de creștere cu rol important la nivelul întregii regiuni. 

Potrivit datelor colectate prin cel mai recent recensământ, populația județului este de 935.051 

locuitori. La nivel regional, Iași reprezintă cel mai mare județ ca populație. Cu o suprafață de 5.476 

km², și o concentrare masivă a locuitorilor în municipiul Iași (290.442), județul are o densitate a 

populației ridicată, de 141 locuitori/km2, semnificativ mai mare decât media regională de 89,6 

locuitori/km2 și cea națională de 96 locuitori/km2. 

În ceea ce privește turismul, judeţul Iași și orașul Iași beneficiază de un patrimoniu 

spectaculos, aici fiind înregistrate 1.630 de monumente de patrimoniu construit, ceea ce 

poziționează județul pe locul al doilea pe plan național, după București. Este reflectată astfel parțial 

importanța socio-economică, politică și culturală deosebită a regiunii și, respectiv, a municipiului 

Iași în istoria Moldovei și României. 

Dintre cele mai importante monumente clasate de către Ministerul Culturii amintim: 

Palatul Culturii, Catedrala Mitropolitană, Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi, Mănăstirea Golia, Muzeul 

Unirii, Palatul Ruginoasa, Muzeul arheologic Cucuteni.Iașiul deține un număr impresionant de 

muzee și colecții, 21 la număr. Dintre acestea, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic, Muzeul de 

Istorie, Muzeul de Știință și Tehnică. Se remarcă de asemenea Muzeul Literaturii Române, cu 12 

case și muzee dintre care putem enumera Muzeul „Vasile Pogor”, Muzeul „George Topârceanu”, 

Muzeul „Mihai Eminescu”. 

 Potențialul, și implicit oferta turistică în județul Iași trebuie privite atât din punct de vedere 

al valorificării patrimoniului cultural și natural, cât și din perspectiva valorificării turismului de 

nișă. 

            O caracteristică a acestui spațiu din nord-estul țării este coexistența în bune relații a mai 

multor etnii (greci, evrei, armeni, lipoveni, germani, unguri, ruteni, romi etc.), schimbul între 

culturi conturând un profil unic al locuitorilor. Viețuirea împreună, în orizontul unor idealuri 

comune, al unor vieți armonioase, prospere și cu sens, este fundamentată pe valorile esențiale ale 

umanității, pe toleranță, acceptare, incluziune și împărtășire. În Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri”, sunt importante promovarea democrației și formarea la elevi a unei conștiințe vii, 

care caută să pună în relație, nu să excludă, care unește, nu separă, care se bucură și acceptă 

diferența. O societate pașnică și incluzivă presupune și implicarea tinerilor în proiecte care au în 

vedere conștientizarea dinamicii societății și evitarea excluziunii, indiferent de tipul ei: religioasă, 

etnică, vârstă, stare de sănătate, situație materială ori familială etc. Activitățile de voluntariat au 

devenit o tradiție a liceului nostru, beneficiarii fiind persoane dezavantajate social, situate la limita 

sărăciei sau bolnave. Pe lângă acestea, sunt proiectate și desfășurate numeroase activități care 

evidențiază specificitatea unor culturi, frumusețea dansurilor sau bogăția ideilor, cromatica 



  

PA

GE    

portului popular sau gastronomia variată. În acest sens, credem că este nevoie de formarea cadrelor 

didactice prin cursuri speciale sau schimburi de experiență. 

 

ANALIZA P.E.S.T.E. 

Factorii politici 

O analiza atentă a factorilor politici existenți poate ajuta la creșterea eficienței activității 

instituției de învățământ. Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca 

principală instituţie de educaţie, iar politica educaţională la nivel regional şi local este orientată 

spre dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile locale şi şcoala noastră cu scopul 

descentralizării şi flexibilizării, a descongestionării activităţii. 

Contextul european: 

Strategia EUROPA 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă propune o nouă 

viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să 

iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.În 

document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi interdependente 

stabilite la nivelul statelor membre: 

● Creştere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare 

● Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea 

resurselor şi ecologice. 

● Creştere inclusivă: Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 

 

Contextul naţional: 

Programul de guvernare 2016-2020 reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi 

aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii 

Europene, având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. 

        În capitolul Educaţie, Programul de guvernare 2016-2020 se pliază pe priorităţile Comisiei 

Europene, respectiv pe îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de 

educaţie şi formare profesională, pe participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare 

mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea 

atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2021-2027. Aceste 

obiective, la nivel european, sunt: 

● reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10%; 

● creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 

40%. 

Descentralizarea nu se poate face însă fără întărirea legislaţiei privind responsabilitatea 

publică şi fără protejarea instituţiilor de învăţământ de interferenţele politicului. Aceste măsuri vor 

asigura întărirea ataşamentului comunităţilor locale faţă de activităţile care au loc în şcoală, 

asigurarea stabilităţii cadrelor didactice şi a echipelor de management şcolar şi creşterea gradului 

de transparenţă. 

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale 

ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul 
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României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor 

legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie, dar nu şi 

suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. 

 De asemenea, demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări 

financiare corespunzătoare. Prin Legea Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional 

românesc vizează următoarele schimbări: 

• Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu cadrul 

european al calificărilor 

       Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează 

educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 

ani); introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului 

gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase. 

• Modernizarea şi descongestionarea curriculumului 

   Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 

reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor 

acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are 

nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru 

incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii. 

• Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor 

    Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul 

va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va 

putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările 

elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a 

VIII-a, IX-a. 

• Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem     

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de Administraţie 

al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. Legea introduce principiul „finanţarea urmează 

elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu 

ţinte educaţionale strategice. 

• Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale politicii actuale în 

domeniul educației. Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 

14,8% în 2013, de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare 

economică şi în care se vor implementa măsurile propuse. Accesul egal la educaţie pentru păstrarea 

în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul 

educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după şcoală” sau „A doua şansă”. 

• Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic 

Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii 

unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal 

(filiera tehnologică) şi postliceal.  

• Reformarea politicilor în domeniul resursei umane 

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o specializare, 

masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în cariera 

didactică se va realiza prin gradele didactice I şi al II-lea şi prin dobândirea titlului de profesor - 

emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar. Calitatea managementului instituţiilor de 
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învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma înfiinţării corpului naţional de experţi în 

management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac 

dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional; 

numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de conducere. 

• Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii 

Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul 

vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor 

obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. 

Analizând impactul acestor măsuri asupra ţintelor școlii noastre, constatăm că viziunea asupra 

legislaţiei favorizează și atingerea următoarelor deziderate: 

• Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de 

competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. 

•  Promovarea educației incluzive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării 

diferenței în școli și în societate 

• Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional 

să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale 

• Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră,  

criterii de evaluare a performanței, autonomie educațională și integritate 

• Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul 

didactic în domeniul educațional 

• Creșterea performanței programelor de formare, cercetare și inovare universitară în clustere 

integrate (învățământ cercetare-producție) 

Politicile educaţionale existente la nivel naţional, regional şi local sunt cuprinse în reforma 

sistemului educaţional. Reforma a avut ca punct de plecare modificări în structura sistemului 

educaţional (cicluri curriculare), în organizarea sistemului educaţional (trepte de învăţământ), în 

conţinutul sistemului educaţional (programe şcolare structurate pe nevoile educaţionale fiecărui 

ciclu curricular) şi în redimensionarea resurselor umane şi materiale (cadre didactice, elevi, bază 

materială). Astăzi se pune problema unei reforme capabile să plaseze şcoala românească în grupul 

ţărilor care inovează la nivel de vârf al didacticii şi al teoriei educaţiei. 

Politica educaţională la nivel naţional este reflectată într-o serie de acte normative (legi, 

ordonanţe de urgenţă şi ordine): 

· Legea învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare; 

· Legea privind asigurarea calităţii în educaţie; 

· Regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare; 

        Curriculumul naţional (planuri-cadru de învăţământ, programe şcolare şi manuale şcolare, 

metodologii şi ghiduri de implementare) 

Aceste acte normative cuprind idealul educaţional, finalităţile învăţământului, principii de 

politică educaţională: flexibilitate, eficienţă, descongestionare, compatibilitate cu normele 

europene.  

La nivel judeţean, politica educaţională este coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași, în 

colaborare cu Casa Corpului Didactic şi Centrul de Asistenţă Psihopedagogică. 

Alți factori politici importanți identificați ar fi: 

- gradul de stabilitate al climatului politic, care determina schimbări repetate ale legislației în 

domeniul educației; 

- riscuri, ca de exemplu: corupție, tensiuni etnice, presiuni ale sindicatelor; 
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-politica bugetară și fiscală actuală, care are implicații atât în procesul de alocare a resurselor, cât 

și în procesul de control al cheltuielilor; 

- apropierea școlii de comunitate, prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administrație și 

finanțare 

- întârzieri în adoptarea unor acte normative sau în cazul unor licitații; 

- finanțarea de către stat a programului de asistență pentru elevi „Bani de liceu”; 

- existent programelor de perfecționare a cadrelor didactice și a celor cu finalități de educație și 

formare profesională. 

Răspunzând cerinţelor formării unor cetăţeni europeni, învăţământului în judeţul Iași se 

află în plin proces de reformă, vizând cu prioritate creşterea calităţii procesului de învăţământ, atât 

în unităţile urbane cât şi în cele rurale, reabilitarea construcţiilor şcolare şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de învăţătură pentru elevi, formarea continuă a cadrelor didactice printr-o mai 

judicioasă adecvare la cerinţele moderne, promovarea unei mentalităţi a implicării şi 

responsabilizării în tot ceea ce înseamnă educaţie. 

 

Factorii sociali 

Conform ultimelor statistici, țara noastră se confruntă cu scăderea natalității și emigrația 

cetățenilor. În județul Iași există un număr mare de așezări rurale și un procent din elevii din 

învățământul liceal provin din școli rurale. 

Un factor social important îl reprezintă racordarea ofertei educaţionale la piaţa muncii şi la 

cerinţele României integrată în U.E.  În Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, se pune accent pe 

studiul limbilor străine, pe studiul informaticii, al educaţiei antreprenoriale, al educaţiei pentru 

sănătate, pe dezvoltarea deprinderilor de leadership, de comunicare, precum şi pe promovarea unor 

valori bazate pe flexibilitate şi toleranţă, pe autoperfecţionare şi educaţie permanentă, pe 

colaborarea cu parteneri internaţionali, toate menite să asigure o educaţie de calitate; 

Se remarcă efectul benefic asupra activităţii din şcoala noastră al existenţei în colectivul de 

cadre didactice a unor profesori metodişti, formatori, mentori, autori de lucrări de specialitate 

avizate MEN. 

Comitetele de părinţi ale claselor sprijină mai mult demersurile la nivelul claselor de elevi, 

al diriginţilor. Colaborarea şcolii cu Fundaţii, ONG-uri, cu instituţii de cultură dar mai ales cu 

Agenţiile Naţionale s-a concretizat în proiecte educaţionale de succes atât pe plan naţional, cât mai 

ales pe plan european. 

În zona şcolii, delincvenţa juvenilă este practic inexistentă; există puţine riscuri din exterior 

datorită Poliţiei care acordă sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a acesteia.  

Municipiul Iaşi este unul dintre cele mai vechi şi prestigioase centre de formare universitară 

din România. Anual, universităţile din Iaşi atrag studenţi din toată regiunea, dar şi din Republica 

Moldova şi alte state, fiind al doilea centru universitar al ţării, după Bucureşti. 

Din consultările publice derulate de Consultant împreună cu Consiliul Judeţean Iaşi, a 

reieşit faptul că există o discrepanţă între cererea de pe piaţa muncii şi nivelul de specializare al 

absolvenţilor de universităţi, reclamată de reprezentanţii mediului de afaceri ieşean. Pe de altă 

parte însă, universităţile sunt deschise pentru dialogul cu mediul de afaceri, promovează stagii de 

practică ale studenţilor şi programe de formare specializate şi sunt adaptate specificului industriei 

locale. Eforturile depuse de universităţi se concretizează şi în derularea de proiecte cu finanțare de 

tip POSDRU, menite a aduce curricula universitară şi întreg procesul educaţional mai aproape de 

nevoile mediului privat. 
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Factori tehnologici 

Creșterea calității tehnologiei are implicații directe în procesul educațional. Civilizația 

informațională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoștințele să fie actualizate și 

impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice. Răspândirea 

tehnologiilor moderne de comunicare și de tehnică de calcul facilitează transmiterea informațiilor 

în timp scurt dar rata ridicată a progresului științific și tehnologic obligă individul să învețe pe tot 

parcursul vieții, implicând desigur o reactualizare a cunoștințelor profesionale pe fiecare treaptă a 

carierei. 

 Generalizarea practicilor educaționale inovatoare conduce la modernizarea actului 

educațional tradițional, la apariția școlii virtuale și a spațiilor de învățare virtuală concomitent cu 

derularea cursurilor de instruire și formare. 

 Tehnologia este o componentă a macromediului și vizează: 

 Extinderea tehnologiilor moderne de comunicare și tehnică de calcul. 

Menționăm că în liceul nostru beneficiem de toate aceste facilități. Avem două laboratoare de 

informatică, acces la internet, catalog electronic Adservio, precum și videoproiectoare moderne în 

toate sălile de clasă și laboratoare. 

 Învățarea pe tot parcursul vieții și reactualizarea cunoștințelor profesionale stă la baza 

progresului științific și tehnologic. 

Profesorii liceului nostru sunt preocupați în permanență de o perfecționare continuă 

participând activ la cursuri din domeniul TIC și al tehnologiilor moderne. 

 Derularea continuă a cursurilor de instruire și de formare prin intermediul spațiilor de 

învățare virtuală, platforme educaționale eficientizează procesul de arhivare și de stocare a datelor, 

reduce volumul de muncă. 

În cadrul liceului nostru atât profesorii cât și elevii utilizează frecvent laboratoarele de 

științe și de informatică astfel încât transferul cunoștințelor către beneficiarii educației să fie cât 

mai rapid și eficient. 

 Introducerea noilor tehnologii eficientizează activitatea din școală atât din punctul de 

vedere al activităților didactice, al procesului de predare-învățare-evaluare, cât și din punctul de 

vedere al managementului și al administrației din școală. 

Dacă ne raportăm la introducerea noilor tehnologii, la creșterea calitativă a celor existente 

putem spune că aceasta implică sporirea costurilor în investiții și a celor privind pregătirea cadrelor 

didactice. Cheltuielile pot fi directe de natură financiară, sau indirecte, referitoare la resursele 

umane și de timp dar eficientizează întregul proces educațional și administrativ. 

În cadrul sistemului educațional din țara noastră se fac pași importanți în acest sens, pentru a 

beneficia de adevăratul potențial al noilor tehnologii. 

 

Factorii economici  

Economia Județului Iași: 

● Regiunea de dezvoltare: Nord-Est 

● Populația județ după domiciliu: 935.051 

● Industrii principale:  IT, imobiliare, farma, industria alimentară 

● PIB/capital în 2018 (mii lei): 30,8 

● Salariu mediu net lunar 2018 (lei): 2.650 

● ISD/capita (mii euro): 268 

● Șomaj la sfârșit de an 2018 (%): 3,5 

● Profit net per capita (euro): 655 
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● Drumuri publice modernizate la 1000 de locuitori (km): 0,5 

● Căi ferate la 1000 de locuitori (km): 0,3 

● Firme active la 1.000 de locuitori: 21,1 

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi a realizat un breviar economic al judeţului pentru anul 

2018 care reflectă evoluţia companiilor ieşene din 2008 şi până în prezent. Astfel, conform datelor 

oferite de către Camera de Comerţ Iaşi, economia judeţului a fost în continuă creştere, însă se află 

încă în urma multor judeţe din ţară. Mai exact, în prezent judeţul Iaşi se află pe locul 7 în ceea ce 

priveşte produsul intern brut, însă doar pe locul 20 în ceea ce priveşte produsul intern brut pe cap 

de locuitor. Conduce însă în ceea ce priveşte regiunea Moldovei. 

În ceea ce priveşte produsul intern brut, din totalul de 202,91 de miliarde de euro la nivel 

naţional, Iaşul contribuie cu 6,28, aflându-se pe locul al şaptelea în clasamentul judeţelor. Cu mult 

mai puţin decât Capitala, care asigură 48,62 de miliarde, urmată de Timiş, cu 9,81 de miliarde, şi 

de Cluj, cu 9,63 de miliarde. 

În ceea ce priveşte PIB-ul pe cap de locuitor, Iaşul se află însă în mijlocul clasamentului 

pe judeţe. Mai exact, Iaşiul ocupă poziţia a 20-a, cu o medie de 7.936 de euro. Şi în acest caz, 

Bucureştiul, Timişul şi Clujul se află pe primele trei poziţii, cu 26.520 de euro, 13.996 de euro, 

respectiv cu 13.656 de euro pe cap de locuitor. 

O veste bună pentru Iaşi este totuşi faptul că ocupă poziţia de lider pentru regiunea de nord-

est, atât cu privire la PIB-ul judeţului, care este dublu faţă de următorul judeţ clasat din regiune, 

Bacăul, iar PIB-ul pe cap de locuitor este cu mai bine de 1.000 de euro mai mare decât cel al 

Bacăului. 

În cadrul raportului realizat de Camera de Comerţ se poate observa evoluţia judeţului din 

2008, de la începutul crizei economice, şi până în prezent. Putem vedea o creştere substanţială a 

cifrei de afaceri a companiilor din judeţ şi o revenire treptată spre numărul de angajaţi din 2008. 

Mai exact, înainte de începerea crizei, în Iaşi existau 15.738 de firme active cu o cifră de afaceri 

de 4.529.853.852 de euro şi 117.733 de angajaţi. 

În perioada 2009 - 2014 a avut loc o scădere abruptă, atât în ceea ce proveşte numărul de 

firme, a cifrei de afaceri, dar şi a numărului de angajaţi. Mai exact, cele mai puţine firme au fost 

înregistrate în 2011, fiind 12.756 de entităţi economice, cifra de afaceri cea mai mică a fost 

înregistrată în 2010, 3.449.909.819 de euro, iar cel mai mic număr de angajaţi în 2014, când erau 

94.704 persoane angajate la nivelul judeţului în companiile ieşene. Începând cu 2015, lucrurile au 

început să se schimbe în bine pentru companiile din Iaşi, cifra de afaceri crescând doar într-un an 

cu aproape 500.000.000 de euro. În plus, în patru ani, până la finalul anului 2018, cifra de afaceri 

a ajuns la 5.823.243.423 de euro pentru cele 16.177 de companii active. Acestea au în prezent 

106.507 angajaţi. 

Prin urmare, în prezent sunt cu aproximativ 500 de companii ieşene mai mult decât înainte 

de începerea crizei, acestea având o cifră de afaceri mai mare cu aproximativ 1,3 miliarde de euro 

mai mare. Cu toate acestea, numărul de angajaţi ai acestor firme este mai mic decât în 2008, în 

prezent fiind angajaţi în aceste companii un număr de 106.507 de persoane, cu peste 10.000 de 

persoane mai puţin decât în 2008. 

Judeţul Iaşi se poate lăuda cu faptul că anul trecut a realizat exporturi de aproape 1 miliard 

de euro, majoritatea produselor, 85,35%, ajungând în Europa, 77,75% în ţările din UE. 

Județul Iași ocupă locul șapte în România din punct de vedere al Produsului Intern Brut. 

Conform Institutului Național de Statistică, județul Iași contribuția, în anul 2019, cu 4,07 % la PIB-

ul național și cu 30,8 la cel regional, valoarea PIB-ului în termeni absoluți fiind de 16.122,8 
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milioane lei. Deși în 2015 PIB-ul județului a scăzut, acesta a crescut în perioada 2016-2019 cu 

9,012 %. 

Prognozele pentru perioada următoare arată o evoluție pozitivă, pe fondul unei creșteri 

economice ponderate la nivel național și regional, de aproximativ două puncte procentuale. Se 

observă însă o dinamică inferioară celei estimate la nivel național, similară însă cu cea din 

Regiunea Nord-Est. 

În ceea ce privește evoluția numărului mediu de salariați în perioada 2013-2019, aceasta se 

remarcă printr-o mărire a numărului de salariați în 2019. Dacă în anul 2014 erau înregistrați 

134.600 persoane salariate, în luna august 2019, în județul Iași erau înregistrați un număr de 

160.370 salariați, peste estimările oficiale ale începutului de an. Totodată, cifrele arată o evoluție 

mai bună decât cea la nivel național și regional, în sensul că, procentual, în județul Iași s-au pierdut 

mai puține locuri de muncă în comparație cu restul regiunii sau cu media națională. Această 

tendință este, pe de o parte, o manifestare a efectelor pe termen lung, pe care criza economică le-a 

produs în economia locală, iar pe de altă parte, reprezintă consecința procesului de 

dezindustrializare și restructurare a activității economice, în condițiile dispariției unor agenți 

economici mari angajatori, dar și a plecărilor masive la muncă în Uniunea Europeană. 

Rata șomajului a fost de asemenea influențată de criza economică, amplitudinea fiind de 

această dată similară celei înregistrate la nivel național și regional. În luna mai a anului 2019, rata 

șomajului înregistrat în județul Iași era de 2,82 față de 5,46% din anul 2017. 

Mediul de afaceri local este dominat de servicii, cu o pondere de 79% din totalul firmelor 

înregistrate în județul Iași, față de 18% în sectorul de industrie și construcții. Această situație nu 

este cu mult diferită de contextul național, unde ponderea pentru aceleași sectoare este 78%, 

respectiv 20%, restul fiind reprezentat de întreprinderi active în sectorul primar (agricultură, 

silvicultură, pescuit). 

Conform statisticilor ANAF, în județul Iași în anul 2017 erau înregistrate și active 12.868 

firme, dintre care 36 întreprinderi au mai mult de 250 salariați. În prezent sunt înregistrate 19903 

firme active pe raza județului Iași. În ceea ce privește cifra de afaceri generată de întreprinderile 

ieșene, 49% provine din sectorul serviciilor, 46% din industrie și construcții și 3% din agricultură. 

Raportul între cifra numărul de firme și cifra de afaceri arată faptul că aproximativ 20% din 

întreprinderile din județ generează aproape jumătate din cifra de afaceri. 

 Condițiile geografice și istorice au determinat o relativă rămânere în urmă din punct de 

vedere socio-economic a regiunii de nord Est și implicit în anumite domenii a județului Iași. În 

același timp, la nivelul județului Iași există o discrepanță între gradul de dezvoltare a municipiului 

Iași în comparație cu nivelul de dezvoltare din celelalte localități. 

 

Factorii ecologici 

În cadrul județului Iași, monitorizarea calității aerului se face numai prin intermediul rețelei 

locale de monitorizare a calității aerului din aglomerarea Iași. Astfel, calitatea aerului înconjurător 

este caracterizată prin datele provenite din rețeaua locală administrată de APM Iași. Rețeaua de 

monitorizare este formată din șase stații automate de monitorizare. La nivelul orașului Iași există 

stații de monitorizare a calității aerului. Ca surse emitente de emisie în aer se remarcă: 

• transportul rutier; 

• numărul mare de șantiere de construcții deschise în 2017 și lucrări de instalații subterane;  

• arderile rezidențiale și din industria energetică. 

Toate activităţile generatoare de emisii funcţionează în baza autorizaţiilor de mediu sau a 

autorizaţiilor integrate de mediu şi au impuse planuri de monitorizare pentru emisii, în scopul 
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controlului acestora. Conform datelor APM Iaşi, nu s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor de 

emisie la aceste unităţi în anul 2017. 

Şcoala noastră se află în centrul orașului Iași, ceea ce presupune că există un oarecare nivel de 

poluare, iar aceasta necesită o atentă grijă în ceea ce priveşte poluarea fonică, dar și poluarea 

aerului. Astfel, preocupările pentru un mediu ecologic de viaţă şi activitate sunt prezente în multe 

dintre activităţile derulate de şcoală (participare la activităţi de ecologizare în parteneriat cu 

autorităţile locale). 

 

V.4 Diagnoza mediului intern 

Diagnoza mediului intern a fost realizată respectând principiul triangulării metodologice, 

prin recurgerea la mai multe metode și tehnici de culegere, analiză și interpretare a datelor pentru 

a obţine forme complexe de expresie şi de discursivitate, reducând astfel slăbiciunile şi 

distorsiunile inerente fiecăreia dintre ele. Am ales să utilizăm un design mixt, secvențial de 

cercetare-acțiune, calitativ și cantitativ, deoarece am apreciat că nu există o realitate psihosocială 

doar calitativă sau doar cantitativă și că, „într-o cercetare specifică pot fi combinate abordările de 

tip subiectiv cu cele de tip obiectiv, cele de natură cantitativă cu cele de natură calitativă” 

(Mărginean, 2000, p. 45). 

Această îmbinare asigură complementaritatea metodelor (în sensul cercetării unuia şi 

aceluiaşi fenomen prin prisma unor metodologii diferite pentru o cunoaştere completă a acestuia) 

și cresc valoarea cercetării, „minimizând astfel riscurile metodologice şi maximizând tăria şi 

supleţea datelor” (Rotariu şi Iluţ, 1997, p. 69). În plus, cele două tipuri de cercetare au la bază 

principii diferite, îşi propun obiective diferite şi sunt evaluate după criterii diferite. Apreciem că 

un astfel de mix metodologic (Tashakkori & Teddlie, 1998, apud Sava, 2013) combină avantajele 

rigorii şi preciziei cu cele ale autenticului şi credibilităţii. 

Ca modalitate de cercetare calitativă am ales metoda focus-grupului, deoarece colectează 

date într-un context social şi utilizează dinamica grupuluipentru construcţia răspunsurilor, 

respectând astfel realitatea socială, permite punerea faţă în faţă / confruntarea unui evantai de 

experienţe şi opinii variate în legătură cu o problemă de interes pentru comunitatea școlară, este 

mai economic, pentru că permite o utilizare mai eficace a timpului şi recoltează simultan 

experienţele, trăirile etc. unui număr mai mare de persoane. Pe lângă descrierea colectivă a situației 

existente și punctarea reușitelor și a problemelor, analiza prin focus-grup permite anticiparea 

posibilelor probleme sau dificultăți și oferă informații deosebit de valoroase sub forma sugestiilor 

sau a soluțiilor pentru rezolvarea problemelor, a descrierilor unor posibile amenințări viitoare ori 

a unor oportunități de dezvoltare sau eficientizare a activității instituției (Constantin, Stoica-

Constantin, 2002). Această etapă de cercetare a avut ca obiectiv intervievarea personalului școlii. 

Recrutarea respondenţilor a fost realizată printr-un plan de eşantionare non-aleatorie, de 

convenienţă, care s-a bazat pe principiul voluntariatului. 

Dintre modalităţile de cercetare cantitativă, am ales să utilizăm ancheta pe bază de chestionar. 

Avantajele acestei metode derivă din faptul că se produce o imagine mult mai apropiată de 

realitatea obiectivă, nemediată de reprezentări subiective, se culeg cantități mari de date cu costuri 

reduse. De asemenea, permite prelucrarea statistică şi, ca atare, generalizarea rezultatelor. Pentru 

realizarea unei radiografii a gradului de satisfacție cu privire la activitatea de predare – învăţare de 

la disciplinele fundamentale din planul de învățământ, aşa cum este relevat prin percepţiile, 

evaluările şi opiniile elevilor, a fost construit un chestionar ce a fost aplicat unui eșantion 

reprezentativ de elevi din ciclul liceal, pornind de la 10 dimensiuni ale activităților didactice. 
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V.4.1 Dimensiunea instituțională și administrativă 

 

Resursele materiale și financiare ale unei instituții au un rol deosebit de important în tot 

ceea ce înseamnă desfășurarea activității, evoluția și imaginea acesteia. 

Alături de aspectele specificate, o influență semnificativă asupra bunei funcționări a 

instituției școlare este exercitată de sistemul de management strategic la managementul 

operațional. 

Pentru o desfășurare optimă a orelor de curs într-o instituție școlară, este necesară o 

administrare eficientă a spațiilor școlare, atât prin prisma stării acestora, cât și din punctul de 

vedere al dotării cu materialele necesare curriculei specifice liceului. 

Relațiile dezvoltate de instituția de învățământ cu părinții și elevii, comunitatea locală 

(Primărie, Biserică, Poliție, Centre Medicale, agenți economici și ONG-uri), națională sau 

europeană. Pentru o valorificare optimă a acestor relații este necesară, în primul rând, informarea 

comunității locale cu privire la principalele realizări, dar și nevoi regăsite la nivelul instituției. 

 

Puncte tari 

✔ Majoritatea spațiilor şcolii asigură microclimatul necesar desfăşurării în condiţii optime a 

procesului de învăţământ; 

✔ Existența spațiilor noi, dotate cu echipamente tehnice moderne: Sala multimedia și Sala de 

festivități; reorganizarea acestor spații începând din septembrie 2020; 

✔ Școala are o bază materială bună şi diversificată: laboratoare de fizică, chimie, biologie, 

informatică, cabinet de limbi moderne, cabinet multimedia, bibliotecă, cabinet de consiliere 

psihopedagogică, cabinete medicale; 

✔ Laboratoarele de biologie, fizică, chimie dispun de mijloace de învățământ adecvate; 

✔ Buna funcționare a bibliotecii şcolii este asigurată de un fond de carte ce acoperă, în mare 

măsură, solicitările de la toate disciplinele de învăţământ; 

✔ Fiecare sală de clasă este dotată cu laptopuri şi videoproiectoare ce pot fi folosite pentru 

învățământul hibrid; 

✔ Există platformele Adservio și Google Classroom care facilitează învățarea prin 

intermediul tehnologiei și al Internetului, comunicarea cu elevii şi părinţii acestora, precum şi 

introducerea în procesul didactic a unor metode moderne de predare şi de evaluare; 

✔ Laboratoarele de informatică sunt echipate corespunzător cu tehnică de calcul; existența 

acestora asigură desfășurarea tuturor orelor și activităților specifice în laboratorul de 

informatică; 

✔ Dotarea laboratoarelor de informatică din cadrul instituției școlare constă în existența 

următoarelor unități funcționale: 25+1 calculatoare (în laboratorul 2) și 28+1 calculatoare  (în 

laboratorul 1);  

✔ Există conectarea la Internet prin rețea WiFi și prin cablu; 

✔ Există un sistem de supraveghere video; 

✔ 90% dintre părinți sunt mulțumiți într-o mare și foarte măsură de sistemul de securitate din 

unitatea școlară; 

✔ Se manifestă o preocupare constantă pentru buna administrare a bazei materiale existente 

şi pentru îmbunătăţirea ei; 
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✔ Managementul şcolar este bazat pe colaborare, parteneriat, comunicare, lucru în echipă; 

✔ Echipa managerială și-a stabilit obiective clare, realizate în timp scurt, fără depășirea 

termenului-limită; de asemenea, echipa managerială oferă susținere pentru formarea continuă 

și are deschidere pentru proiecte și parteneriate diverse; 

✔ Există Comisia de Control Managerial Intern și CEAC, cu regulamente de funcţionare 

proprii şi responsabilităţi clare ale membrilor acesteia; 

✔ Unele cadre didactice sunt deschise spre elemente de noutate (participare la stagii de 

perfecţionare / formare, implicare în proiecte cu parteneri interni şi externi); 

✔ Obținerea autorizației I.S.U. și a acreditării profilului real - specializarea Științe ale naturii; 

✔ Există o colaborare bună cu Primăria Mun. Iași, IPJ Iași, CJRAE; 

✔ Programul se desfășoară doar într-un schimb, dimineața; 

✔ S-a promovat o imagine pozitivă în comunitate și în mass-media. 

 

Puncte slabe: 

● Lipsa unei săli de sport adecvate; 

● Lipsa unei săli moderne de lectură pentru bibliotecă; 

● Lipsa unor resurse tehnice performante necesare învățării on-line; 

● Profesori, elevi, părinți lipsiți de competențe digitale avansate; 

● Insuficienţa fondurilor alocate procesului didactic; 

● Computerele și tabletele din laboratoarele de informatică, precum și cele date în folosință 

profesorilor sunt uzate fizic și moral; 

● Lipsa sistemelor de aer condiționat în toate clasele conduce la dificultăți în asigurarea 

procesului de predare-învățare-evaluare a elevilor în perioadele caniculare; 

● Doar 60% dintre părinții chestionați sunt mulțumiți în mare și foarte mare măsură de resursele 

și condițiile de studiu pe care le oferă școala; 

● Lipsa unei proceduri coerente pentru actualizarea constantă a site-ului; 

● Existența unor profesori care nu folosesc platforma Adservio; 

● Conţinuturile învăţării sunt insuficient adaptate la realitatea cotidiană și la învățământul 

desfășurat prin intermediul tehnologiei / Internetului; 

● Insuficienta motivare şi implicare a unor profesori, elevi şi părinţi în viaţa şcolii; 

● Rezistența la schimbare și ostilitatea unor colegi la inițiativele de management; 

● Situațiile tensionate la nivelul relației dintre management și câțiva angajați ai instituției; 

● Disfuncționalități, în unele situații, în circulația informațiilor de la Consiliul de Administrație 

către personalul angajat al școlii; 

● Lipsa unor programe de formare coerente, actualizate, relevante. 

 

 

Oportunităţi: 

⮚ Programe de parteneriat/ colaborare cu mediul academic, agenți economici, ONG-uri, fundaţii, 

asociaţii în programe de implicare comunitară, autoritățile locale, ISJ, instituții europene; 

⮚ Accesarea proiectelor cu finanțare europeană; 

⮚ Imagine favorabilă în comunitate; 

⮚ Promovarea dimensiunii interculturale educaţionale, prin participări la proiecte de cooperare 

europeană; 
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⮚ Dinamica populaţiei şcolare asigură pe termen mediu şi lung actuala structură a liceului; 

⮚ Disponibilitatea Asociaţiei Părinţilor și Prietenilor LVA de a sprijini activitățile școlii; 

⮚ BAC – francofon şi Sprachdiplom; acreditarea școlii ca centru de testare pentru examenele 

Cambridge; 

⮚ Legături cu alte unități școlare pentru schimb de experiență; 

⮚ Poziţionarea şcolii (în centrul civic); 

⮚ Accesibilitatea din punctul de vedere al mijloacelor de transport. 

 

Riscuri / ameninţări: 

▪ Pandemii, cataclisme naturale, instabilitate politică și/sau legislativă; 

▪ Concurenţa în topul liceelor reprezentative din judeţul Iaşi; 

▪ Dificultăţi de înţelegere a problematicii şcolii de către factorii decizionali din administraţia 

locală; 

▪ Situaţia materială / statutul social al părinţilor (influenţă asupra motivaţiei pentru şcoală a 

familiei / elevilor); 

▪ Scăderea motivaţiei tinerilor pentru şcoală; 

▪ Insuficienţa resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor şcolii; 

▪ Lipsa de atractivitate a meseriei de profesor; 

▪ Statutul social al profesorului; 

▪ Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice. 

 

V.4.2 Dimensiunea educativă și extracurriculară 

 

În procesul de alegere a unei instituții de învățământ intervine o multitudine de factori 

dintre care se remarcă oferta educativă și curriculară a școlii. 

În cadrul acestei categorii, intră atât pregătirea corpului profesoral, cât și materiile studiate 

în cadrul școlii. De asemenea, este foarte importantă existența unui orar care este adaptat în 

conformitate cu cerințele igienice și pedagogice. 

Dimensiunea educativă de la nivelul unei instituții de învățământ este completată de 

procedeele de predare utilizate, modalitățile de evaluare și motivare a elevilor. Un aspect important 

de menționat este adaptarea ofertei educaționale la diagnoza contextului socio-economic și 

cultural. 

Pentru asigurarea unei dezvoltări optime a resurselor umane și, implicit, a elevilor care 

urmează cursurile instituției de învățământ este necesară o optimizare continuă a accesului acestora 

la resursele educaționale (auxiliare curriculare, fondul de carte, tehnologie informatică, servicii de 

orientare, consiliere și formare). 

Instituțiile de învățământ trebuie să asigure informarea factorilor interesaţi interni şi externi 

cu privire la programele de studii şi, după caz, cu privire la certificatele, diplomele şi calificările 

oferite. În vederea promovării ofertei educaţionale şi menţinerii unei bune imagini publice, școala 

trebuie să aplice proceduri de comunicare transparente şi eficiente. 

Importanța acestor aspecte în activitatea educativă evidențiază importanța unei analize în 

detaliu a aspectelor menționate: 
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V.4.3 Resurse curriculare 

 

Puncte tari: 

✔ Profilul educațional este atractiv pentru majoritatea elevilor din Iași și din localitățile 

limitrofe; 

✔ Există o bază didactică ce permite orientarea ofertei curriculare spre discipline din aproape 

orice domeniu; 

✔ Dotarea şcolii permite orientarea ofertei curriculare spre discipline cu nivel ridicat de 

aplicabilitate, mai ales în domeniul limbilor străine, chimiei, biologiei, fizicii și informaticii; 

✔ Nivelul de pregătire al profesorilor oferă posibilitatea abordării unei palete largi de 

discipline în oferta curriculară; 

✔ CDȘ-ul este adaptat la nevoile elevilor; disciplinele opţionale au fost stabilite în urma 

consultării elevilor și părinţilor, conform procedurii existente; 

✔ Există posibilitatea studierii intensiv și bilingv a limbilor străine; 

✔ Elevii au obținut certificate internaționale la cele trei limbi străine care se studiază intensiv 

sau bilingv (engleză, germană, franceză); 

✔ Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2018-2019, respectiv 2019-2020 a fost 100% la 

nivelul gimnazial, iar la liceu a fost de 99,8% (un elev cu situație neîncheiată);   

✔ Promovabilitate de 100% la Evaluarea Națională și de 97% la Bacalaureat 2020 (2 elevi 

respinși și 2 elevi absenți); 

✔ Absolvenții de liceu au fost admiși la instituții de prestigiu din țară și din străinătate; peste 

90% din absolvenții liceului își continuă studiile în mediul universitar; 

✔ Rezultate foarte bune la concursurile şi olimpiadele școlare; în anul școlar 2018-2019, au 

fost elevi calificați la etapele naționale ale olimpiadelor naționale la 8 discipline;  

✔ Elevii de la clasele de științe ale naturii au evoluat constant, obținând rezultate foarte bune 

la concursuri și la bacalaureat; 

✔ Studiul limbilor străine la nivel de excelență; 

✔ Absenteism scăzut (sub 0,4%); 

✔ Peste 85% dintre părinți sunt mulțumiți într-o mare și foarte mare măsură de activitatea 

școlară generală a copilului; 

✔ Proiecte diverse la nivel local, național și european, în care elevii şi profesorii se pot 

implica; 

✔ Târgul antreprenorial și legăturile cu mediul academic au oferit posibilitatea dezvoltării 

competențelor practice pentru inserția pe piața muncii, dar și o bună orientare școlară pentru 

continuarea studiilor; 

✔ Scheme orare realizate eficient; 

✔ Majoritatea cadrelor didactice sunt profesori titulari, ceea ce asigură continuitatea la clase; 

✔ Toate cadrele didactice beneficiază de baza materială a școlii; 

✔ Mulți profesori coordonează activitățile Centrelor de Excelență, unele dintre ele 

desfășurându-se în Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”. 

 

Puncte slabe: 

● Interes scăzut al elevilor spre disciplinele la care nu se susțin probe de bacalaureat; 
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● Lipsa unor standarde specializate de performanţă orientate spre plus-valoare; 

● Numărul mare de elevi în clase; 

● Tendința de ierarhizare a disciplinelor; 

● Tendința de abordare depreciativă a profesorilor; 

● Lipsa de diversitate a instrumentelor folosite la orele de consiliere; 

● Necesitatea de a muta mai mult accentul de la teoretic la practic; doar 48% dintre elevii 

chestionați sunt mulțumiți într-o măsură mare și foarte mare de activitățile aplicative inițiate de 

profesori la clasă; 

● Tendința de a nu se pune elevul în centru, ci conținuturile; doar 52% dintre elevii chestionați 

sunt mulțumiți în măsură mare și foarte mare de receptivitatea profesorilor la opiniile elevilor; 

● Schimbarea încadrărilor la clasă în timpul unui ciclu de învățământ. 

 

Oportunități: 

⮚ Posibilitatea preluării și adaptării metodelor de bună practică din țările Uniunii Europene cu 

privire la activitățile didactice. 

 

Amenințări: 

▪ Încărcarea și complexitatea programei şcolare conduce la dificultăți în asimilarea cunoștințelor 

și realizarea temei; 

▪ Instabilitatea politică determină schimbări frecvente ale Legii Educației Naționale și ale 

politicilor educaționale cu impact în elaborarea regulamentelor, metodologiilor și ghidurilor 

metodologice; 

▪ Unele Materiale didactice sunt neactualizate; 

▪ Limita unor resurse (manuale neactualizate sau de proastă calitate la liceu); 

▪ Aprobarea foarte târzie a manualelor școlare pentru clasele care au o programă nouă; 

▪ Incoerența legislativă în ceea ce privește formarea personalului didactic; 

▪ Absența unor proceduri/ norme clare la nivel național privind învățarea on-line. 

 

V.4.4 Resurse umane: 

 

Puncte tari: 

✔ Existența unui corp profesoral cu calități recunoscute la nivel local și regional, care dă 

dovadă de profesionalism, seriozitate, responsabilitate în activitatea didactică; 

✔ Încadrarea cu personal calificat la toate disciplinele de învăţământ; 

✔ Participarea numeroasă a profesorilor la cursuri de formare continuă; 

✔ Ponderea ridicată a cadrelor didactice ce au urmat cursuri de master, cursuri 

postuniversitare sau doctorat; 

✔ Numărul mare al profesorilor cu gradul didactic I (peste 80% din profesorii angajați în anul 

școlar 2018-2019 au gradul I sau doctorat); 

✔ 70% dintre părinții chestionați apreciază că aşteptările de la început de ciclu şcolar (clasa 

a V-a/clasa a IX-a) legate de calitatea procesului instructiv-educativ au fost confirmate într-o 

mare și foarte mare măsură; 

✔ Peste 85% dintre părinți sunt mulțumiți în mare și foarte mare măsură de calitatea relațiilor 

dintre elev și profesor și a celor dintre părinte și profesor; 
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✔ Peste 75% dintre părinți sunt mulțumiți de modul în care școala răspunde solicitărilor; 

✔ Peste 70% dintre părinții chestionați sunt mulțumiți în mare și foarte mare măsură de 

activitățile extrașcolare; 

✔ Peste 75% dintre părinții chestionați sunt mulțumiți în mare și foarte mare măsură de 

echitatea evaluării și notării; 

✔ Peste 75% dintre elevii de la profilul matematică-informatică sunt mulțumiți și foarte 

mulțumiți de activitatea profesorilor de matematică din unitate (claritatea explicațiilor, 

obiectivitatea notării, metodele care implică participarea elevilor la oră); 

✔ 80% dintre elevii de la profilul științe ale naturii sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de 

activitatea profesorilor de biologie din unitate (claritatea explicațiilor, obiectivitatea notării, 

metodele care implică participarea elevilor la oră); 

✔ Peste 70% dintre elevii de la profilul științe ale naturii sunt mulțumiți și foarte mulțumiți 

de activitatea profesorilor de chimie din unitate (claritatea explicațiilor, obiectivitatea notării, 

metodele care implică participarea elevilor la oră); 

✔ 80% dintre elevii chestionați sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de activitatea profesorilor 

de limbă română din unitate (claritatea explicațiilor, obiectivitatea notării, metodele care implică 

participarea elevilor la oră); 

✔ Participarea frecventă a profesorilor în cadrul comisiilor pentru examene naţionale sau 

olimpiade şcolare; 

✔ Formarea în domeniul T.I.C. a 13 profesori în anul școlar 2018-2019; 

✔ Preocuparea profesorilor pentru obţinerea performanţelor ridicate în activitatea cu elevii 

(olimpiade, concursuri şcolare, bacalaureat, competiţii sportive, admitere la liceu şi în 

învăţământul superior); 

✔ Preocuparea profesorilor pentru activități extrașcolare diverse; 

✔ Participarea profesorilor la proiecte Erasmus+ (14 profesori formați în programul 

„Profesori inovatori pentru o învățare eficientă”, activități de diseminare după fiecare mobilitate 

din cadrul proiectelor); 

✔ Câștigarea primei ediții a emisiunii – concurs „Cupa liceelor” (decembrie 2018); 

✔ Relaţiile intra-comunitare bune. 

 

Puncte slabe: 

● Lipsa posibilităţii de stimulare materială a profesorilor cu performanţe remarcabile în activitate; 

● Lipsa posibilității de stimulare materială a elevilor cu rezultate foarte bune la concursuri și 

olimpiade internaționale, naționale;  

● Lipsa disponibilității unor cadre didactice în desfăşurarea activităţilor extracurriculare sau 

extraşcolare (care nu sunt plătite); 

● Existența unor sincope în comunicarea profesor – elev – familie; 

 

Oportunități: 

⮚ Posibilitatea participării cadrelor didactice la cursuri de formare şi perfecţionare în spațiul 

european; 

⮚ Posibilitatea urmăririi traseului educaţional al elevilor până în clasa a XII-a; 

⮚ Iniţierea unor parteneriate educaţionale cu şcoli din ţară, dar şi cu şcoli din spațiul european. 

⮚ Încurajarea aptitudinilor copiilor 
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Amenințări: 

▪ Creșterea îngrijorătoare a instabilității emoționale a elevilor; 

▪ Slaba salarizare conduce la lipsa motivației absolvenților de învățământ superior atât pentru 

titularizare, cât și pentru menținerea în sistem a personalului didactic existent; 

▪ Lipsa motivației profesorilor pentru activitățile extrașcolare influențează dezvoltarea 

multidisciplinară a elevilor; 

▪ Lipsa de timp a părinților conduce la o slabă implicare a familiei în viața școlii. 

 

V.4.5 Dezvoltarea parteneriatelor 

 

 Existența unor acorduri între unitatea de învățământ și diverse structuri locale, naționale și 

europene se realizează pe principiul win-win, pe termen lung și scurt. Un prim scop al acestor 

parteneriate este de a sensibiliza agenții economici la problematica şcolii şi a comunităţii, în 

vederea măririi volumului resurselor bugetare. De asemenea, un alt scop este deschiderea 

orizontului de cunoaștere al elevilor, astfel încât aspectele teoretice asimilate la orele de curs să fie 

fixate prin contactul nemijlocit cu realitatea socială, economică și profesională, ceea ce poate 

determina transferul de la conținuturi la competențe. Nu întâmplător, dezvoltarea parteneriatelor a 

fost una dintre țintele strategice ale PDI-ului anterior. Astfel, s-a urmărit și un alt scop, menținerea 

și dezvoltarea unor proiecte europene care să vină în sprijinul unei educații interculturale și 

multilingvistice. 

 

Puncte tari: 

✔ Consecvență în implementarea proiectelor europene, care a condus la obținerea a 4 titluri 

consecutive de Școală Europeană; 

✔ Resurse financiare extrabugetare consistente din implementarea proiectelor Erasmus+ 

(„Problem solving în MINT or STEAM subjects în schools în Northern Ireland, Romania and 

Germany”, „Profesori inovatori pentru o învățare eficientă”, Euroscola 2017); 

✔ Parteneriatele realizate pentru clasele de bilingv (Ambasada Germaniei, Centrul Cultural 

German, Centrul Cultural Francez, British Council, Twinkle Star etc.); 

✔ Proiectele europene (proiectul Erasmus+ „Profesori inovatori pentru o învățare eficientă”, 

proiectul „Euroscola”, proiectul „Școli-ambasador ale Parlamentului European în România”); 

✔ Obținerea titlului de „Școală-ambasador a Parlamentului European” în anul școlar 2018 – 

2019; situarea școlii pe locul II național și câștigarea participării la o zi Euroscola la Strasbourg; 

✔ Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea economică locală, prin proiectul „Târgul 

antreprenorial”, realizat de toți elevii din clasele a IX-a – a XI-a; 

✔ Existența unor parteneriate culturale care să ofere elevilor contactul direct cu scriitori, 

editori și traducători contemporani (FILIT, colaborarea cu Editura Nemira); 

✔ Inițierea de proiecte naționale care susțin toleranța și educația pentru protejarea mediului 

(„Școală și adolescență fără violență”, „Viitorul este verde”); 

✔ Inițierea parteneriatului transfrontalier cu Liceul „Vasile Alecsandri” din Republica 

Moldova, „Valențe cultural-artistice alecsandriste”; 

✔ Inițierea proiectului regional „Mărțișorul în Moldova”; 
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✔ Parteneriate cu Junior Achievement, Asociația EU-RO-ÎN, S.C. Infinit T.V., Mitropolia 

Moldovei și Bucovinei, Asociația Youth Alma, AIESEC Iași, U.M.F. Iași, Facultatea de Studii 

Europene Cluj etc.; 

✔ Formatul foarte eficient pentru „Școala altfel”; 

✔ Rezultate foarte bune ale acestor parteneriate: implicarea elevilor, formarea unor 

competențe cu un caracter practic, contactul cu elevi care provin din alte culturi, lărgirea 

orizontului de cunoaștere, formarea personalului didactic etc.; 

✔ Dezvoltarea competențelor antreprenoriale (existența unor absolvenți care și-au deschis 

propriile firme); 

✔ Asumarea, de către elevi, a unui rol social; 

✔ Simpozionul Regional „Înșiră-te, mărgărite: cercetare și creație în orizont transdisciplinar”, 

inițiat și coordonat de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”. 

 

Puncte slabe: 

● Nerespectarea termenelor de predare a rezultatelor; 

● Implicarea slabă a părinților; doar 50% dintre părinții chestionați și-au arătat disponibilitatea de 

a se implica, într-o mare și foarte mare măsură, în problemele școlii; 

● Implicarea redusă a foștilor elevi în dezvoltarea relațiilor cu comunitatea locală. 

 

Oportunități: 

⮚ Creșterea posibilităților de promovare a imaginii școlii; 

⮚ Inserția absolvenților pe piața muncii. 

 

Amenințări: 

▪ Documentația încărcată care trebuie realizată pentru deplasarea cu elevii în activități 

extrașcolare, așa cum este prevăzută în ROFUIP; 

▪ Dificultatea de a asigura suplinirea profesorilor implicați în proiecte europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5 Analiza situațiilor de tip cantitativ 

 

V.5.1 Resurse umane (an școlar 2019 – 2020) 
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V.5.1.1 PERSONAL DIDACTIC 

a. La nivelul județului 

Reţeaua școlară a învățământului preuniversitar de stat din judeţului Iaşi, în anul şcolar 

2018-2019, include 227 de unităţi cu personalitate juridică, distribuite după cum urmează: 

 
● 22 de grădinițe cu program prelungit; 

● 2 şcoli primare; 

● 126 de şcoli gimnaziale cu personalitate juridică, din care 96 în mediul rural; 

● 17 licee şi colegii teoretice, din care 2 în mediul rural; 

● 4 licee şi colegii vocaționale; 

● 22 de licee tehnologice şi colegii tehnice, din care 4 în mediul rural; 

● 20 școli profesionale; 

● 1 unitate de învăţământ postliceal sanitar; 

● 8 unităţi de învăţământ special (inclusiv Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională); 

● 5 unităţi subordonate M.E.N. 

● Situația posturilor din învățământ în anul școlar 2018-2019 

 
b. La nivelul unității școlare 

Personal didactic angajat: Total 

 - cadre didactice titulare 51 

 - cadre didactice suplinitoare cu norma de bază în 

unitatea de învăţământ 

4 

- cadre didactice cu statut de colaboratori 2 

- cadre didactice detaşate 4 

- cadre didactice suplinitoare cu completare de 

normă în unitatea de învățământ 

3 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Număr personal didactic calificat: Număr personal 

didactic 

necalificat Cu 

doctorat 

Cu  

Gradul I 

Cu  

Gradul II 

Cu 

Definitivat 

Fără 

Definitivat 

11 42 4 6 1 0 
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Număr ore de formare continuă acreditate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5.1.1 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Total personal didactic auxiliar: 10 (1 laborant, 1 bibliotecar, 1 inginer de sistem, 1 analist-

programator, 3,5 secretare, 1,5 contabil, 1 administrator). 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform 

normativelor în vigoare: 100% 

 

V.5.1.3 PERSONAL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

Total personal nedidactic angajat: 12 din care calificat pentru postul ocupat 12. 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în 

vigoare: 100% 

 

V.5.2 INFORMAŢII PRIVIND NUMĂRUL DE ELEVI – AN ȘCOLAR 2019-

2020 

a. La nivelul județului 

Frecvența elevilor, indicator important al eficienței sistemului educațional, influențează în 

mod direct rezultatele acestora la învățătură. Comparând datele statistice din ultimii trei ani școlari, 

procentul elevilor neșcolarizați în anul școlar 2018-2019 a fost de 0,52% din totalul elevilor, în 

timp ce anul trecut a fost de 0,32%, iar acum doi ani de 0,33%. Mai exact, este vorba despre un 

număr de 545 de elevi neșcolarizați în anul școlar 2018-2019. În același timp, cei 574 de elevi cu 

note scăzute sub 7.00 la purtare din cauza absențelor reprezintă 0,55%, procent semnificativ mai 

mic în comparație cu cel înregistrat anul trecut (1,36%), respectiv cel de acum doi ani (1,35%). 

Se constată faptul că numărul elevilor la nivelele primar și gimnazial, aflați în abandon 

școlar, a înregistrat o creștere semnificativă față de anul școlar anterior. În continuare, numărul 

elevilor din mediul rural care abandonează școala este mai mare decât al celor din mediul urban. 

Se constată o îmbunătățire a frecvenței la nivelul liceal. De asemenea, constatăm o creștere a 

abandonului școlar la nivel profesional în mediul rural și o diminuare în mediul urban față de anul 

anterior. În concluzie, la nivelul unităților școlare, este necesară proiectarea și implementarea de 

strategii manageriale și educaționale care să conducă la diminuarea acestui fenomen, cu efecte pe 
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termen lung. În acest context, rolul inspectoratului școlar este de a monitoriza implementarea 

acestor strategii și de a oferi sprijin și consiliere unităților școlare. 

Învăţământ de masă, zi, clasele pregătitoare - XII: 

Procentul de elev promovați, raportat la numărul total de elevi rămași înscriși la sfârșitul 

anului școlar, a înregistrat o diminuare ușoară, de remarcat fiind și diminuarea continuă a totalului 

celor rămași înscriși. Scăderea numărului de elevi este direct legată, în primul rând, de scăderea 

natalității. 

Promovabilitatea pe nivele de școlarizare indică o situație previzibilă: cea mai mică 

promovabilitate se înregistrează la învățământul profesional. Deși procentul de promovați la 

învățământul gimnazial este mai mic decât cel înregistrat la învățământul primar, respectiv la cel 

liceal, se observă trendul său ușor ascendent înregistrat în acest al doilea an școlar consecutiv, ceea 

ce reprezintă un aspect pozitiv. 

Cel mai redus procent de elevi repetenți se înregistrează la nivelul învățământului liceal, 

urmat de cel din învățământul primar, aspect firesc dacă ținem cont de faptul că liceul, profilul și 

specializarea sunt alese de elev în funcție de aptitudinile personale, în primul rând. Deși a 

înregistrat o scădere (primul an după două creșteri succesive), procentul repetenților în 

învățământul profesional este în continuare mare, motivat și de lipsa interesului pentru studiu, 

nivelul scăzut al mediilor de admitere în clasa a IX-a, în ciuda programelor sociale de stimulare a 

participării la viața școlară, implementate de M.E.N. 

În anul școlar încheiat, se constată o creștere a numărului de elevi aflați în abandon, 

comparativ cu ultimii trei ani școlari, în ciuda numărului mare de programe /proiecte/activități 

derulate la nivelul unităților școlare/ I.S.J. Iași care au avut ca obiectiv reducerea fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii. 

Principalele cauze ale abandonului şcolar se referă la: elevi care provin din familii cu 

părinţi plecaţi în străinătate; elevi care provin din familii de romi, declaraţi sau nu; starea materială 

precară a familiilor din care provin elevii; motivația scăzută pentru studiu; demersuri sporadice şi 

ineficiente din partea unor cadre didactice sau conducători de unităţi şcolare pentru atragerea şi 

menţinerea elevilor la cursuri. 
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b. La nivelul unității școlare la începutul anului şcolar 2019: 

Nivel de învăţământ Clase Număr de 

clase 

Număr de 

elevi 

Forma de 

învăţământ 

Secundar inferior, (gimnaziu) 

din care: 

cl. a V-a 3 84 zi 

cl. a VI-a 3 94 zi 

cl. a VII-a 3 94 zi 

cl. a VIII-a 4 130 zi 

 Total 13 402 zi 

Liceal, (ciclul inferior) 

din care: 

cl. a IX-a 5 148 zi 

cl. a X-a 5 143 zi 

Total 10 291 zi 

Liceal, (ciclul superior) 

din care: 

cl. a XI-a 4 128 zi 

cl. a XII-a 5 136 zi 

Total 9 264 zi 

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2019-2020, în funcţie de filieră, profil/ 

domeniu, specializare/ calificare profesională: 

Nr. 

crt. 

Nivel Filieră Profil Denumire specializare Număr clase Număr 

elevi 

1 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică 

a IX-a 1 29 

2 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică, intensiv 

LGE 

a IX-a 1 29 

3 Liceal Teoretică Real Științe ale naturii a IX-a 1 30 

4 Liceal Teoretică Umanist Filologie intensiv LEN a IX-a 1 31 

5 Liceal Teoretică Umanist Filologie bilingv LEN a IX-a 0,5 15 

6 Liceal Teoretică Umanist Filologie bilingv LFR a IX-a 0,5 14 

7 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică 

a X-a 1 32 
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8 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică, bilingv 

LGE 

a X-a 0,5 16 

9 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică, bilingv 

LFR 

a X-a 0,5 10 

10 Liceal Teoretică Real Științe ale naturii a X-a 1 29 

11 Liceal Teoretică Umanist Filologie intensiv LEN a X-a 2 56 

12 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică 

a XI-a 1 33 

13 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică, bilingv 

LGE 

a XI-a 0,5 17 

14 Liceal Teoretică Real Matematică -

informatică, bilingv 

LEN 

a XI-a 0,5 16 

15 Liceal Teoretică Real Științe ale naturii a XI-a 1 32 

16 Liceal Teoretică Umanist Filologie intensiv LEN a XI-a 1 30 

17 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică 

a XI-a 2 54 

18 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică bilingv 

LGE 

a XI-a 0,5 14 

19 Liceal Teoretică Real Matematică - 

informatică bilingv LFR 

a XI-a 0,5 11 

20 Liceal Teoretică Real Științe ale naturii a XI-a 1 27 

21 Liceal Teoretică Umanist Filologie intensiv LEN a XI-a 1 30 
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Evoluții pe ultimii 4 ani școlari 

 

Efectivele de elevi 

 

 
 

Mediul de provenienţă al elevilor (în %) 
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Domiciliul elevilor 

 

 
 

Numărul total de absențe 
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Absențe nemotivate 

 

 
 

Promovabilitatea 
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Tranșe de medii la gimnaziu 

 

 
 

Tranșe de medii la liceu 
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V.5.3 Informații privind spațiile școlare 

a. La nivelul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași există: 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1. Săli de clasă / grupă 32 

2. Cabinete 16 

3. Laboratoare 5 

4. Sală și / sau teren de educaţie fizică și 

sport 

1 teren de educaţie fizică și sport 

5. Atelier 1 

În locația liceului durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a 

pauzelor / activităţilor recreative fiind de 10 minute. Orele încep la ora 8,00 cu pauză mare 10,50 

– 11,10. 

b. Informaţii privind spaţiile auxiliare 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare și documentare 1  

2. Cabinete medicale 2  

3. Spaţii depozitare materiale didactice 2 

c. Informaţii privind spaţiile administrative 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1. Secretariat 1 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 

3. Contabilitate + casierie + birou administraţie 1 

 

V.6 Analiza de tip calitativ 

 

V.6.1 Rezultatele elevilor din anul școlar 2018 – 2019 

 

În anul şcolar 2018 – 2019, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” a funcţionat cu 13 

colective de elevi la gimnaziu şi 19 colective de elevi la liceu, totalizând la începutul anului şcolar 

un număr de 949 elevi.  
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La sfârşitul semestrului I au fost declaraţi corigenți un nr. de 22 elevi, iar 2 elevi au avut 

mediile neîncheiate, semestrul I încheindu-se astfel cu o promovabilitate de 97,47%, peste media 

pe județ de 80,19% la gimnaziu și 83,43% la liceu. S-au înregistrat 42 note scăzute la purtare între 

7-9, cele mai multe înregistrându-se la clasele terminale (26 la clasa a XII-a și 8 la clasa a VIII-a). 

Numărul total de absențe pe semestrul I s-a ridicat la 15500, dintre care 3173 sunt nemotivate. 

Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv 

de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul semestrului de către profesorii 

diriginţi. 

La sfârşitul semestrului al II-lea au fost declaraţi corigenți un nr. de 5 elevi, iar 1 elev au 

avut mediile neîncheiate, semestrul al II-lea încheindu-se astfel cu o promovabilitate de 97,6% la 

gimnaziu și 95,5% la liceu. S-au înregistrat 21 note scăzute la purtare între 7-9 și o medie de 7. 

Numărul total de absențe pe semestrul al II-a s-a ridicat la 16481 (4708 la gimnaziu și 11773 la 

liceu), dintre care 3192 sunt nemotivate (631 la gimnaziu, 2561 la liceu). 

 

V.6.2 Informații referitoare la rezultatele obținute la examenele naționale și concursurile 

școlare 

 

Examene 

100% din elevii claselor a VIII-a au fost repartizaţi în licee 
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Medii de admitere în clasa a IX-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,97% promovaţi la Bacalaureat în 2019 
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Elevii au obținut numeroase certificate de competenţă lingvistică cu recunoaştere 

europeană, obţinute la Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural German, Consiliul britanic, 

Twinkle Star și atestate de competenţă lingvistică pentru elevii claselor cu predare intensivă. 

 

Concursuri și olimpiade școlare: 

În anul școlar 2018-2019 la: 

olimpiadele școlare: ⮚ etapa județeană - s-au obținut 79 de premii și mențiuni (13 premii I, 

8 premii II, 20 premii III, 33 mențiuni, 1 mențiune I, 1 loc I, 3 locuri 

III 

⮚ etapa națională - s-au calificat 7 elevi și s-au obținut 4 mențiuni (din 

care 2 mențiuni speciale). 

concursurile școlare: 

 

⮚ etapa județeană - s-au obținut 155 de premii și mențiuni (38 premii 

I, 20 premii II, 34 premii III, 45 mențiuni, 3 premii speciale, 1 

mențiune specială, 3 diplome Arhimede, 3 diplome Copernic, 3 

diplome Edison, 3 diplome Newton, 1 loc I, 1 loc II) 

⮚ etapa interjudețeană/regională - s-au obținut 74 de premii și 

mențiuni (27 premii I, 13 premii II, 26 premii III, 7 mențiuni, 1 

premiu special) 

⮚ etapa națională - s-au obținut 54 de premii și mențiuni (14 premii I, 

16 premii II, 6 premii III, 5 premii speciale, 13 mențiuni) 

⮚ etapa internațională: 12 premii (4 premii I, 2 premii II, 6 premii III). 

 

V.7 Nevoi identificate 

 

Din analiza SWOT realizată în urma evaluării interne, prin instrumente cantitative și calitative 

aplicate personalului din unitate, elevilor și părinților, au rezultat următoarele aspecte necesare 

pentru următorii ani: 

 

1. Dimensiunea instituțională și administrativă 

- Menținerea unui management echilibrat, eficient, bazat pe colaborare; 

- O mai mare transparență a hotărârilor luate în Consiliul de Administrație; 

- Rezolvarea disfuncționalităților care afectează transmiterea informațiilor de la Consiliul de 

Administrație către personalul școlii; 

- Realizarea unei proceduri coerente pentru actualizarea site-ului școlii; 

- Optimizarea bazei materiale: o sală modernă de lectură pentru bibliotecă, acoperirea cu 

wireless pentru internet în toate spațiile școlii, o sală de sport la standarde necesare unui astfel 

de spațiu, îmbunătățirea rețelei de calculatoare; 

- asigurarea echipamentelor necesare bunei desfășurări a învățării on-line / hibrid; 

 

2. Dimensiunea educativă și extracurriculară 

2.1. Resurse curriculare 
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- Situarea elevului în centrul actului instructiv-educativ; 

- Diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare și cu accent pus pe metodele activ-

participative; 

- Accent pus pe formarea de competențe, nu doar pe însușirea de conținuturi; 

- Diversificarea instrumentelor folosite la orele de consiliere; 

- Creare unei baze de date în format electronic pentru ora de consiliere, cu modele de planificări, 

chestionare, metode, jocuri didactice, linkuri etc.; 

- Standarde de performanță orientate spre plus-valoare; 

- Dezvoltarea competențelor digitale de bază și asigurarea literației digitale; 

- Programe de susținere a educației digitale; 

- Utilizarea instrumentelor și a echipamentului digital; 

- Crearea unor ghiduri de utilizare a platformelor educaționale și a unor seturi de reguli pentru 

învățarea on-line; 

- Alegerea conținuturilor de calitate; 

- Asigurarea unui spațiu pe site-ul școlii pentru bibliotecă virtual cu resurse RED; 

- Asigurarea unei infrastructuri propice învățării on-line 

 

2.2. Resurse umane 

- Formarea profesorilor pe domeniul educației digitale, a dezvoltării durabile, a comunicării 

într-o limbă străină; 

- O mai mare disponibilitate a profesorilor de a se implica în activități extracurriculare; 

- O mai mare disponibilitate a profesorilor de a folosi sistemul Adservio și alte platforme 

educaționale; 

- Menținerea pregătirii elevilor pentru performanță la concursuri și olimpiade școlare; 

- Asigurarea unor programe de digitalizare pentru profesori, părinți și elevi; 

- Dezvoltarea unor resurse educaționale deschise, ghiduri, compendii necesare luptei împotriva 

știrilor false și a violenței pe internet; 

- Accent pus pe dezvoltarea unor „soft skills” (competențe de comunicare, sociale, de lucru în 

echipă, emoționale, creativitate, abilități de lider, rezolvare de probleme, creativitate, 

colaborare); 

- Menținerea și dezvoltarea unei culturi colaborative 

 

3. Dezvoltarea parteneriatelor 

- Menținerea parteneriatelor actuale; 

- Inițierea unor noi parteneriate la nivel local, regional, național și european; 

- Continuarea dezvoltării și a consolidării valorilor europene prin susținerea toleranței, a 

echității și a incluziunii; 

- O mai mare implicare a părinților în realizarea parteneriatelor și, în general, în viața școlii; 

- Obținerea acreditării Erasmus 
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VI. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

VI.1 Viziunea 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași este o instituție de învățământ care își dorește 

să ofere o educație modernă, adaptată nevoilor societății în continuă schimbare, să progreseze 

înțelegând interdependența tuturor actorilor implicați în educație, să consolideze un set de valori 

care să permită atingerea potențialului maxim pentru fiecare elev în vederea unei vieți armonioase 

și să gestioneze eficient toate resursele de care dispune.  

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi promovează o educaţie modernă, fundamentată 

pe valori şi principii europene şi asigură elevilor un climat de formare și informare sigur, stimulativ 

și participativ facilitând totodată integrarea absolvenților în societatea contemporană prin 

valorificarea potențialului individual și instituțional.   

 

VI.2 Misiunea 

Misiunea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” este promovarea unui învățământ modern 

și flexibil, prin îmbinarea tradiției cu inovația, asigurarea unui mediu educațional competitiv, în 

vederea formării unor persoane responsabile, capabile să se integreze într-o societate dinamică de 

tip european.  

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează 

inovarea. Pune accent deosebit pe crearea cadrului organizatoric şi funcţional necesar schimbării, 

creşterii calităţii serviciilor educative: învăţământ incluziv, performanţă, atestate profesionale şi 

activităţi educative care trebuie să consolideze rolul şcolii în formarea tinerilor, viitori cetăţeni 

activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii, într-o societate dinamică de tip european. 

Această misiune va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în 

şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii. 

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor 

democraţiei, dezvoltării capacităţii de comunicare şi relaţionare, aprecierii valorilor culturale şi 

artistice din patrimoniul universal. Stilul didactic al dascălilor este orientat spre latura formativă şi 

informativă, dezvoltând personalităţi deschise către o societate în schimbare, parteneri activi în 

educaţie, responsabili, capabili să se integreze pe piaţa muncii, într-o societate dinamică de tip 

european. În contextul unei societăţi cu deschidere spre lume, elevii şi profesorii liceului se implică 

în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale. Elevii se bucură de condiţii şi de o educaţie în 

acord cu standardele Uniunii Europene, cu valorile promovate de aceasta, dincolo de parcurgerea 

programelor urmărindu-se pregătirea elevilor pentru o viaţă socială activă prin dezvoltarea gândirii 

critice şi a creativităţi.  Liceul ține cont de idealurile și exigențele beneficiarilor direcți și indirecți, 

promovând prin strategii dinamice potențialul creativ al elevilor și profesorilor, asigurând un cadru 

educațional democratic, bazat pe spirit de echipă, profesionalism, interculturalitate și capacitate de 

adaptare la realități mereu în schimbare. 

Ne propunem: 

➢ să formăm și să dezvoltăm competențe, deprinderi și abilități ce permit integrarea dinamică 

a absolvenților într-o societate în continuă schimbare; 

➢ să creăm un ethos organizațional bazat pe responsabilitate socială și profesională, 

integritate morală, încredere și colaborare; 

➢ să îmbunătățim sistemul de management pentru menținerea și ridicarea calității educației 

oferite; 

➢ să educăm tinerii în spiritul dezvoltării durabile, a cetățeniei democratice, a toleranței și 

multiculturalității; 

➢ să asigurăm baza materială adecvată realizării obiectivelor cuprinse în strategia de 

dezvoltare a școlii; 
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➢ să derulăm proiecte și programe durabile, care promovează valorile locale, naționale și 

europene, ridicând prestigiul liceului; 

➢ să creăm oportunități pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculare 

și extrașcolare); 

➢ să monitorizăm progresul obținut în realizarea obiectivelor stabilite, conform strategiei de 

dezvoltare stabilite; 

➢ să pregătim tinerii pentru construirea unei cariere de succes în acord cu cerințele 

comunității locale, naționale și internaționale; 

➢ să accentuăm dimensiunea pragmatică a personalității tinerilor prin educație 

antreprenorială, ecologică, pentru sănătate; 

➢ deschiderea față de Europa și promovarea dimensiunii europene în educație prin: 

continuarea studierii limbilor străine 

promovarea comunicării interculturale 

realizarea unității prin diversitate 

dezvoltarea competențelor generale și specifice privind învățarea informaticii și a 

tehnologiilor informației și comunicării; 

Formarea de convingeri şi comportamente voluntare care să facă posibilă implicarea 

elevilor  în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte. 

Astfel, putem asigura o pregătire aleasă, de calitate, continuu ascendentă şi înalt 

performantă în concordanţă cu exigenţele unei societăţi democratice cu aspiraţii 

integratoare occidentale. 

 

VI.3 Deviza 

 

În școala noastră fiecare elev este important! 

 

VI.4 Valori promovate în Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

⮚ Educația de calitate - reflectată în competențele și abilitățile resurselor umane, inclusiv a 

competențelor digitale și a abilităților transversale (creativitate, gândire critică, antreprenoriat, 

angajament civic) 

⮚ Profesionalismul – mobilizarea la maxim a potențialului în domeniul propriu de activitate.  

⮚ Integritatea – ai puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.  

⮚ Cooperarea – arată grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.  

⮚ Respectul – arată considerație faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană.  

⮚ Responsabilitatea –îndeplinește cu consecvenţă obligaţiile care îţi revin, asumă-ţi 

răspunderea pentru propriile acţiuni. 

⮚ Autodisciplina – deține control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri; 

manifestă un comportament adecvat oricărei situaţii; dă tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

 

VI.5 Ținte ale marketing-ului educațional 

✔ Realizarea de proiecte şi programe educaţionale, în colaborare cu actori şi beneficiari ai 

educaţiei.   

✔ Eficientizarea învăţământului prin optimizarea şi gestionarea adecvată a costurilor per elev. 

✔ Adecvarea ofertelor şi serviciilor educaţionale la nevoile reale ale elevilor și comunităţii. 
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✔ Promovarea imaginii instituţiei prin mediatizare, publicaţii, studii, analize, relaţiile cu 

publicul etc.   

✔ Realizarea de venituri extrabugetare pentru finanţarea proiectelor proprii. 

 

 

VI.6 Țintele strategice 

 

Țintele strategice propuse în PDI au pornit de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele 

diagnozei și autoevaluării, având în vedere dezvoltarea şi modernizarea instituţională a Liceului 

Teoretic „Vasile Alecsandri”, în perioada 20l9-2024. 

1. Eficientizarea actului educațional centrat pe elev în scopul formării și dezvoltării 

competențelor de bază și abilităților transversale prin metode activ-participative, 

asigurând accesul beneficiarilor direcți la forme superioare de învățământ și creșterea 

gradului de satisfacție a tuturor beneficiarilor; 

2. Asigurarea unui management instituțional eficient, transparent și echilibrat, bazat pe 

responsabilizare și implicare pro-activă;  

3. Dezvoltarea și consolidarea dimensiunii europene, promovarea educației durabile, a 

echității și a incluziunii prin derularea de proiecte și parteneriate;  

4. Optimizarea bazei materiale în corelație cu standardele de calitate și cu cerințele de 

implementare a unui învățământ modern;  

5. Dezvoltarea resursei umane în vederea asigurării unei orientări și consilieri a elevilor 

care să asigure inserția educațională sau pe piața muncii în acord cu aptitudinile și 

deprinderile fiecăruia  
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Ținta strategică 1: Eficientizarea actului educațional centrat pe elev în scopul formării și 

dezvoltării competențelor de bază și abilităților transversale prin metode activ-participative, 

asigurând accesul beneficiarilor direcți la forme superioare de învățământ și creșterea 

gradului de satisfacție a tuturor beneficiarilor 

 

Argumente pentru ținta aleasă: 

Calitatea educaţiei oferite trebuie să se reflecte în rezultate şcolare mai bune, în creşterea 

nivelului de performanţă a elevilor, de inserție în cadrul formelor superioare de învățământ, ceea 

ce duce și la creşterea prestigiului şcolii în comunitate. 

Atingerea acestor aspecte implică și centrarea procesului instructiv-educativ pe elev; 

utilizarea metodelor activ-participative, având ca finalitate formarea de competențe pe tot 

parcursul vieții, accesul la studii superioare, precum și dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. 

Este important ca în proiectarea demersului didactic să se țină seama de satisfacerea 

nevoilor de dezvoltare ale elevilor, adaptate schimbărilor și dimensiunii europene în educație. 

 

Opțiunea strategică 1: Particularizarea curriculumului la cerințele învăţării activ-

participative, centrate pe elev, precum și dezvoltarea unei oferte curriculare diferențiate, 

care să încurajeze fiecare elev să evolueze și să stimuleze elevii capabili de performanțe înalte 

să-și atingă potențialul maxim. 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Ofertă educațională 

diversificată prin 

raportare la nevoile 

de dezvoltare 

personală a elevilor 

Analiza nevoilor de 

educație ale 

elevilor, definirea 

cerințelor de 

învățare activ -

participative 

Cadrele 

didactice 

CDȘ-uri Aprilie-

mai 

Număr de 

CDȘ-uri 

propus 

Creșterea 

numărului de 

CDȘ-uri care 

să încurajeze 

și stimuleze 

interesul 

elevilor 

Revizuirea 

periodică a 

curriculum-ului la 

decizia şcolii în 

acord cu nevoile 

reale şi potenţialul 

de formare al 

elevilor 

Dezvoltarea și 

pilotarea  CDȘ-

urilor concepute pe 

baza cerințelor 

învățării activ-

participative 

centrate pe elev 

Cadrele 

didactice 

CDȘ-uri Aprilie-

mai 

Număr de 

CDȘ-uri 

propus 

Creșterea 

numărului de 

CDȘ-uri care 

să încurajeze 

și stimuleze 

interesul 

elevilor 

Abordarea 

interdisciplinară şi 

transdisciplinară a 

conţinuturilor 

disciplinelor de 

învăţământ 

Utilizarea 

strategiilor de 

literație în procesul 

de predare-învățare 

Cadre 

didactice 

Mijloace 

didactice 

permane

nt 

Diminuare

a 

analfabetis

mului 

funcțional 

Elevi 

pregătiți 

pentru viață 

și capabili de 

performanță 
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Evaluarea de 

parcurs şi finală 

concretizată în 

performanţe şi 

excelenţă: 

- ale elevilor (la 

olimpiade, 

concursuri şcolare, 

evaluare națională, 

bacalaureat, 

admitere); 

- ale profesorilor 

(coordonarea 

elevilor 

performanţi) 

Revizuirea 

procedurii de 

dezvoltare 

curriculară în 

funcție de rezultate 

Cadre 

didactice 

Directori 

Mijloace 

didactice 

care să 

încurajez

e 

performa

nța 

Conform 

calendare

lor 

Număr de 

premii, 

număr de 

note 

apropiate 

de 10 la 

evaluarea 

națională și 

bacalaureat

. 

Formarea de 

elevi 

performanți 

pentru 

reprezentare

a LVA la 

diferite 

concursuri 

școlare, în 

funcție de 

aptitudini; 

creșterea 

numărului de 

elevi care 

obțin 

rezultate 

foarte bune 

la evaluarea 

națională, 

bacalaureat, 

admitere 

Formarea 

competențelor de 

investigare, 

cercetare, 

creativitate, 

cercetare și 

inițiativă ale 

elevilor. 

Realizarea de 

investigații, teme de 

creație, portofolii 

etc. 

Participarea la 

concursuri cu aceste 

materiale. 

Cadrele 

didactice 

Baza 

materială 

a LVA 

Semestri

al 

Realizarea 

unei teme 

de 

investigare, 

cercetare, 

creativitate

, cercetare 

și inițiativă 

ale elevilor 

pe 

semestru. 

Creșterea 

competențel

or de 

creativitate 

ale elevilor 

și o 

adaptabilitat

e mai bună 

în 

învățământul 

superior. 

Pregătirea  elevilor 

pentru obţinerea 

performanţei 

academice prin 

valorizarea 

produselor rezultate 

din 

activitățile/proiectel

e /programele 

comunitare 

naționale și 

internaționale. 

Realizarea de 

programe 

personalizate de 

pregătire pentru 

elevii capabili de 

performanțe la 

fiecare disciplină de 

studiu; Organizarea 

de activităţi de 

pregătire a elevilor 

performanţi. 

 Cadrele 

didactice 

Baza 

materială 

a școlii 

Persoane 

resursă 

Internet 

Semestri

al 

 

 

 

 

 

Săptămâ

nal 

Existența 

programelo

r la fiecare 

disciplină 

 

Programe 

de 

pregătire, 

coordonare 

Numărul de 

premii și 

mențiuni 

obținute la 

concursurile 

școlare. 
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Opțiunea strategică 2: Formarea cadrelor didactice pentru integrarea instrumentelor 

digitale, aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Formarea de cadre 

didactice pentru 

integrarea 

instrumentelor 

digitale, utilizarea 

metodelor activ-

participative, 

centrate pe elev; 

adaptarea 

resurselor umane 

din LVA  la noile 

condiţii de 

dinamică a 

sistemului naţional 

de educaţie 

Stabilirea 

necesarului de 

formare al cadrelor 

didactice    

Responsabil 

comisia de 

perfecționare 

Directori 

Cadre 

didactice 

Fondurile 

alocate 

perfecțio

nărilor 

permanen

t 

Peste 50% 

din 

personalul 

didactic, 

didactic 

auxiliar 

participă la 

cursuri de 

perfecționa

re  

Creșterea cu 

70% a orelor 

în care se 

utilizează 

metodele 

activ-

participative, 

centrate pe 

elev și care 

integrează 

instrumente 

digitale 

Crearea cadrului 

necesar pentru o 

mai bună 

comunicare și 

interacțiune între 

profesori ca o 

componentă a 

educației digitale 

Crearea unor 

grupuri de lucru 

Susținerea unor 

întâlniri colegiale 

virtuale 

responsabil 

formare, 

responsabil 

CEAC, 

comisia pt 

curriculum 

formatori

, mentori 

permanen

t 

Numărul 

de 

platforme 

colaborativ

e utilizate, 

numărul de 

RED 

realizate  

Bibliotecă 

virtuală 

Elaborarea de 

standarde de 

performanţă la 

nivelul ariilor 

curriculare 

Alcătuirea unor 

pachete de 

standarde de 

performanță pentru 

fiecare arie 

curriculară în parte 

Cadrele 

didactice 

Standard

e comune 

de 

performa

nță 

permanen

t 

Situarea 

LVA în 

topul 

școlilor de 

prestigiu 

din Iași 

Rezultatele 

bune și 

foarte bune 

ale elevilor 

Desfășurarea și 

participarea la 

activităţi didactice, 

simpozioane, 

conferințe, cercuri 

metodice etc. 

Organizarea de 

dezbateri, studii de 

caz activităţi de 

documentare etc. 

Șefii de 

catedră 

Baza 

materială 

a LVA 

Semestria

l 

Participare

a 100% a 

cadrelor 

didactice la 

aceste 

activități 

Participarea 

tuturor 

cadrelor 

didactice la 

aceste 

activități 

didactice la 

nivel local, 

regional, 

național 
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Opțiunea strategică 3: Utilizarea de mijloace didactice şi echipamente adecvate situaţiilor de 

învăţare centrate pe elev, inclusiv pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și a 

Internetului. 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Cel puţin 70% din 

lecţii se desfăşoară 

prin metode 

didactice moderne, 

interactive, centrate 

pe elev 

Identificarea și 

valorificarea de 

către cadrele 

didactice a 

resurselor care să 

permită 

desfășurarea de 

lecții moderne, 

interactive, centrate 

pe elev. 

Toate cadrele 

didactice 

Baza 

materială 

a LVA 

permanen

t 

Lecții 

interactive, 

moderne, 

centrate pe 

elev 

Numărul 

mare de lecţii 

se desfăşoară 

prin metode 

didactice 

moderne, 

interactive, 

centrate pe 

elev 

Completarea bazei 

materiale a LVA cu 

mijloace moderne 

care să permită 

realizarea de lecții 

moderne, on-line și 

off-line 

Inventariere 

mijloacelor 

didactice și 

echipamentelor 

existente în școală,  

stabilirea 

necesarului și 

completarea bazei 

materiale 

Directorii 

Contabilul- șef 

Bugetul 

LVA 

Sponsori

zări 

 

permanen

t 

Modernizar

ea bazei 

materiale a 

LVA 

Creșterea 

gradului de 

atractivitate a 

LVA pentru 

elevi și 

părinți 
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Ținta strategică 2: Asigurarea unui management instituțional eficient, transparent și 

echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă 

Argumente pentru ținta aleasă: 

-Transparența managementului și responsabilizarea tuturor factorilor implicați conduce la 

următoarele rezultate benefice: 

- Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare; 

- O vizibilitate mai mare a LVA la nivel comunitar, o imagine bună în comunitate şi în afara 

acesteia; 

- Valorificarea mai eficientă a resurselor umane în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-

un management de calitate; 

- O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

 

Opțiunea strategică 1: Proiectarea activităților manageriale de tip participativ în scopul 

implicării tuturor părților interesate de procesul educativ și transparentizarea actului 

decizional. 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Realizarea unei 

strategii 

manageriale 

coerente, bazate pe 

o analiză profundă, 

cu date precise 

expuse comparativ 

pe ultimii ani 

școlari 

Elaborarea şi 

aprobarea planului 

managerial. 

Director Legislația 

în 

vigoare, 

rezultate 

chestiona

re, date 

statistice 

La 

începutul 

fiecărui 

an școlar 

Realizarea 

unei 

strategii 

managerial

e bazate pe 

analize-

diagnoze 

pertinente, 

specifice, 

realiste, a 

mediului 

școlar la 

toate 

nivelurile 

de 

activitate, 

cu 

obiective 

care să 

vizeze 

proceduri 

de 

asigurare a 

calității în 

educație. 

Analiză-

diagnoză a 

mediului 

școlar la 

toate 

nivelurile de 

activitate, cu 

obiective 

care să 

vizeze 

proceduri de 

asigurare a 

calității în 

educație. 
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Crearea unei 

strategii 

manageriale 

coerente, bazate pe 

o analiză profundă, 

cu date precise 

expuse comparativ 

pe ultimii ani 

școlari. 

Elaborarea strategiei 

manageriale pe 

termen scurt și 

mediu, bazate pe o 

analiză profundă, cu 

date precise expuse 

comparativ pe 

ultimii ani școlari. 

Director, 

informatician, 

echipa CEAC 

Legislația 

în 

vigoare 

Periodic Realizarea 

strategiei 

managerial

e ținând 

cont 100% 

de analiza 

datelor din 

anii școlari 

precedenți. 

Portofoliu de 

documente 

manageriale 

de proiectare, 

complet, 

coerent și 

eficient 

Transparentizarea 

actului decizional 

prin publicarea și 

afișarea tuturor 

hotărârilor 

Consiliului 

profesoral/Consiliul

ui de Administrație, 

Comitetului 

Reprezentativ al 

Părinților și 

Consiliului Școlar 

al Elevilor. 

Postarea tuturor 

hotărârilor 

Consiliului 

profesoral/Consiliul

ui de Administrație, 

Comitetului 

Reprezentativ al 

Părinților și 

Consiliului Școlar al 

Elevilor pe site-ul 

LVA 

Director 

Informatician 

Hotărâril

e 

Consiliul

ui 

profesora

l/Consiliu

lui de 

Administ

rație, 

Comitetu

lui 

Reprezen

tativ al 

Părinților 

și 

Consiliul

ui Școlar 

al 

Elevilor 

Periodic. 100% 

transparenț

ă 

decizională

. 

Comunitate 

informată 

100%. 

Creșterea 

vizibilității LVA în 

comunitate prin 

implicarea în 

activități la nivel 

local, regional, 

național și 

internațional 

Proiectarea și 

organizarea unor 

activități 

extrașcolare în 

beneficiul 

comunității și al 

instituției. 

Toate cadrele 

didactice, 

consiliul 

elevilor 

Proiecte 

locale, 

regionale

, 

naționale, 

internațio

nale în 

care LVA 

este 

inițiator 

sau 

partener 

Periodic, 

conform 

calendaru

lui 

Creșterea 

numărului 

de articole 

în ziare, pe 

Internet în 

care LVA 

este vizibil 

la nivelul 

comunității 

Planul 

Erasmus 

(strategie 

de 

internațion

alizare a 

școlii) 

Creșterea 

prestigiului 

instituțional 
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Opțiunea strategică 2: Asigurarea unui sistem al calității la nivelul LVA, prin optimizarea și 

implementarea condițiilor de calitate care au la bază proceduri specifice. 

 Obiective  Activități  Responsabili  Resurse  Termene  Indicato

ri de 

realizare 

Rezultate 

așteptate  

Dezvoltarea 

capacităţii 

instituției privind 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii 

serviciilor 

educaţionale oferite 

prin CEAC; 

Aplicarea 

procedurilor CEAC 

la nivelul întregii 

instituții 

Coordonator 

CEAC, 

managerii 

LVA, CA 

Documen

te 

elaborate 

de 

ARACIP, 

CEAC;  

O.U.G. 

nr.75/200

5;  

Legea nr. 

87/2006; 

portofoli

ul CEAC; 

spaţiu de 

lucru 

pentru 

comisie 

periodic Gradul de 

funcționalit

ate, 

transparenț

ă și 

eficiență a 

punctului 

de 

documenta

re 

/informare 

Calitatea 

evaluării 

serviciilor 

educațional

e 

100% 

aplicarea 

procedurilor 

CEAC la 

nivelul LVA 

Aplicarea 

procedurilor SCIM 

existente și 

conceperea de altele 

noi cu scopul de a 

asigura un sistem al 

calității în LVA 

Informarea tuturor 

participanților la 

procesul educativ cu 

privire la 

procedurile de 

Control Intern 

Managerial. 

Coordonator 

SCIM, Echipa 

managerială 

Proceduri

le de 

Control 

Intern 

Manageri

al 

Semestria

l 

Toate 

cadrele 

didactice 

sunt 

informate 

cu privire 

la 

procedurile 

de Control 

Intern 

Managerial

. 

Existența 

unei strategii 

de 

comunicare. 

Numărul 

procedurilor 

SCIM 

asumate și 

semnate de 

cadrele 

didactice. 

Eliminarea 

birocrației excesive 

prin aplicarea 

procedurilor 

existente, 

standardizarea 

formatului 

documentelor de 

lucru, asigurarea 

accesării lor online. 

Standardizarea 

formatului 

documentelor de 

lucru și asigurarea 

accesării, 

completării  

acestora.  

Aplicarea 

procedurilor interne 

de asigurare a 

calității. 

Echipa 

managerială 

Cadre 

didactice 

Proceduri 

specifice 

Documen

te 

specifice 

Legislația 

în 

vigoare 

Anual, și 

revizuire 

periodică 

Formulare 

standard 

ușor de 

completat 

Toate 

standardele 

de 

acreditare 

îndeplinite 

cu 

calificativ 

cel puţin 

„foarte 

bine” 

Date corecte, 

complete și 

precise 

culese din 

documentele 

de lucru 
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Opțiunea strategică 3: Proiectarea activităților manageriale de tip participativ în scopul 

implicării tuturor părților interesate de procesul educativ. 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Conceperea și 

aplicarea unui set 

de proceduri care 

să ajute la 

fluidizarea actului 

educativ 

Actualizarea 

procedurilor 

specifice existente 

la nivelul școlii. 

Directorul 

școlii 

Proceduri

le 

existente 

la nivelul 

școlii 

Directoru

l școlii 

Metodolo

gii 

specifice 

Anual Proceduri 

specifice 

actualizate 

Numărul 

procedurilor 

specifice 

actualizate 

Creșterea 

disponibilității 

părților interesate 

în actul educativ în 

a participa, implica 

la activități de 

dezbatere a unor 

acte normative ce 

vizează dezvoltarea 

LVA. 

Reconfigurarea 

sistemului de 

comunicare internă 

și externă. 

Cadre 

didactice 

Secretariatul 

școlii 

Secretaru

l școlii 

Resurse 

financiar

e 

 Asigurarea 

circulației 

informațiil

or. 

Existența 

unei strategii 

de 

comunicare 
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Opțiunea strategică 4: Creșterea rolului managerului și a echipei manageriale în formarea 

colectivelor de colaboratori, în alocarea resurselor umane existente și identificarea 

posibilităților de optimizare a valorii resurselor umane disponibile 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Realizarea de 

echipe de lucru 

pentru scrierea de 

proiecte de granturi 

în cadrul liniilor de 

finanțare active. 

Asigurarea de 

finanțări 

nerambursabile din 

surse extrabugetare 

(linii de granturi, 

sponsorizări, 

donații, etc.). 

Selectarea 

membrilor și 

realizarea echipelor 

de lucru 

Conducerea 

LVA 

Cadre 

didactice, 

elevi, 

părinți, 

asociația 

părinților 

periodic Număr de 

proiecte 

derulate în 

LVA 

Plan de 

intervenție 

cuprinzând 

necesarul de 

dotări și 

finanțare 

pentru 

activitățile și 

programele 

manageriale 

și asigurarea 

de finanțări 

nerambursab

ile din surse 

extrabugetar

e 

(sponsorizări

, donații etc.) 

Plan de 

achiziții 

pentru 

asigurarea 

resurselor 

necesare 

derulării în 

bune condiții 

a activităților 

compartimen

telor 

funcționale și 

comisiilor 
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Ținta strategică 3: Dezvoltarea și consolidarea dimensiunii europene, promovarea educației 

durabile, a echității și a incluziunii prin derularea de proiecte și parteneriate 

 

Argumente pentru ținta aleasă: 

Derularea de proiecte și parteneriate la nivel european își propune să:  

● faciliteze recunoașterea și înțelegerea competențelor dobândite atât prin educația formală, 

cât și prin alte experiențe de învățare (experiența profesională, voluntariatul, învățarea 

online) pe piața muncii; 

● contribuie la promovarea educației durabile, a învățării pe tot parcursul vieții, la creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă a echității și a incluziunii; 

● asigure o pregătire temeinică și aprofundată în vederea dezvoltării și trecerii mai eficiente 

către domeniile învățământului superior care să aibă la bază acele aptitudini specifice 

fiecărui elev, pe care să le poată fructifica mult mai bine într-o colaborare strânsă și durabilă 

cu parteneri interni și internaționali; 

●  utilizeze tot mai frecvent învățarea digitală și să sprijine multilingvismul prin participarea 

la proiecte și programe care au ca obiectiv crearea unor parcursuri de învățare flexibile, în 

conformitate cu nevoile elevilor și obiectivele propuse pentru a facilita deplasarea liberă în 

spațiul internațional. 

Opțiunea strategică 1: Promovarea activităților de cooperare și mobilitate cu impact pozitiv 

asupra dezvoltării competențelor elevilor și personalului școlii 

 

Obiective  Activități  Responsabili  Resurse  Termene

  

Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate  

Recunoașterea și 

înțelegerea 

competențelor 

obținute în urma 

participării la 

proiecte, stagii de 

formare în 

străinătate 

 

Creșterea durabilă 

și favorabilă a 

incluziunii, 

promovarea 

echității în educație 

printr-o mobilitate 

sporită 

 

 

 

Depășirea 

barierelor 

lingvistice 

prin acces deschis 

la resurse 

educaționale 

diverse  

 

 

 

Derularea de 

proiecte, stagii 

internaționale 

 

 

 

 

 

Facilitarea accesului 

participării la 

proiecte și 

programe pentru 

elevii provenind din 

medii defavorizate, 

pentru elevii cu 

dificultăți de 

învățare 

Sprijinirea învățării 

și formării prin 

acces la resurse 

educaționale 

deschise 

Realizarea de stagii 

de pregătire 

lingvistică, culturală 

pentru participanții 

la mobilități  

Comisia de 

proiecte 

europene 

Conducerea 

școlii 

 

 

 

 

Coordonatorii 

de proiecte 

Consilier 

școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de 

Proiecte 

europene 

Catedrele de 

limbi străine 

Ghid 

Erasmus

+ 

Documen

te 

ANPCD

EFP 

Buget 

alocat 

 

 

Documen

te școlare 

Chestion

are 

CEAC 

Rezultate 

 

 

 

 

 

 

 

Chestion

are 

Cf. 

calendare

lor 

naționale 

și 

internațio

nale 

 

 

 

 

Periodic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. 

calendaru

lui 

Numărul 

proiectelor 

realizate și 

al 

experiențel

elor noi de 

invățare 

 

 

 

 

Numărul 

elevilor 

proveniți 

din medii 

defavorizat

e, a celor 

cu 

dificultăți 

de învățare  

la proiecte 

și 

programe 

 

 

 

 

 

Dezvolta- 

rea 

aptitudini- 

lor specifice, 

gradul de 

pregatire și 

de integrare 

a elevilor pe 

piața muncii 

Integrarea 

elevilor în 

echipele de 

proiect, 

programe 

propuse 

 

Cresterea 

rezultatelor 

la învățătură 

pentru elevii 

în situații de 

risc 
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Numărul 

de 

participanti 

la proiecte, 

stagii de 

mobilitate 

în 

străinătate 

din rândul 

celor cu 

dificultăți 

de 

integrare 

lingvistică 

 

Creșterea 

competențel

or lingvistice 

 

Opțiunea strategică 2: Promovarea învățării limbilor străine, a multilingvismului prin 

participarea la diverse proiecte, programe. 

 

Obiective  Activități  Responsabili  Resurse  Termene

  

Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate  

Crearea unor 

parcursuri flexibile 

de învățare a 

limbilor străine, în 

conformitate cu 

nevoile 

beneficiarilor și cu 

obiectivele propuse 

Integrarea în 

procesul educativ a 

unor strategii 

moderne, a noilor 

tehnologii, cu 

accent pe 

aptitudinile 

specifice și nevoile 

de învățare ale 

elevilor 

Profesori limbi 

străine 

Comisia de 

curriculum 

Conducerea 

școlii 

Curriculu

m 

adaptat la 

nevoile 

elevilor 

Resurse 

educațion

ale 

moderne 

  

Anual Rezultatele 

elevilor, 

participare

a la diverse 

proiecte și 

programe 

internațion

ale 

Îmbunătățire

a 

performanțel

elor de 

învățare. 

Internațional

izarea 

educației, cu 

accent pe  

învățarea 

limbilor 

străine și a 

diversității 

lingvistice. 

Îmbunătățirea 

performanțelor de 

învățare, cu accent 

pe învățarea 

limbilor străine 

Identificarea 

oportunităților de 

participare la 

diferite proiecte și 

programe în limbi 

străine 

 

Conducerea 

școlii 

Comisia de 

proiecte 

europene 

Catedrele de 

limbi străine 

Chestion

are 

Resurse 

educațion

ale 

deschise 

Site-uri 

specifice 

Anual Numărul 

de elevi 

înscriși în 

proiecte, 

programe 

care 

vizează 

internațion

alizarea 

educației 

Numărul 

de cadre 

didactice 

participant

e la aceste 

proiecte/pr

ograme 

Creșterea 

atractivității 

ofertei 

instituționale

. 

Creșterea 

competențel

or de 

comunicare 

în limbi 

străine. 
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Ținta strategică 4 Optimizarea bazei materiale în corelație cu standardele de calitate și cu 

cerințele de implementare a unui învățământ modern 

Argumente pentru ținta aleasă:  

Timpul și spațiul sunt moduri în care gândim, nu moduri în care trăim, afirma Albert 

Einstein.  

Într-o societate modernă, baza materială reprezintă un element cheie în procesul instructiv-

educativ. Contextul în care se desfășoară actul educației influențează atât educatul, cât și 

educatorul. Implicit, optimizarea bazei materiale reprezintă un continuu deziderat. În acest context 

sunt importante: 

⮚ identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare; 

⮚ elaborarea de programe de investiţii pe termen mediu şi lung; 

⮚ implicarea întregului colectiv al școlii (elevi, profesori, personal nedidactic si 

didactic auxiliare) în dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea bazei materiale;  

⮚ achiziţionarea de mijloace fixe şi mobile moderne, menite să contribuie la o bună 

desfăşurare a activităţii şcolare;   

⮚ colaborarea cu Primăria, Consiliul local pentru asigurarea bugetului optim şi a 

realizării efective a activităţilor de reparaţii curente şi de igienizare;  

⮚ implicarea Asociaţiei de părinți în dezvoltarea bazei materiale a școlii. 

 

Opțiunea strategică 1: Păstrarea și întreținerea bazei materiale a școlii  

 
Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Păstrarea bazei 

materiale existente 

Introducerea la 

orele de dirigenție, 

orele de instruire 

PSI și SSM a 

normelor; 

Profesorii 

diriginți 

Profesorii care 

desfășoară ore 

în laboratoare 

și sala de sport 

Intructaj

ul PSI, 

SSM, 

ROFUI, 

ROFUIP 

La 

începutul 

fiecărui 

semestru 

Inventar 

complet, 

lipsa 

stricăciunil

or 

Grijă mai 

mare față de 

baza 

materială a 

școlii din 

partea 

elevilor 

Întreținerea bazei 

materiale existente 

Monitorizarea și 

evaluarea 

administrării bazei 

materiale; 

Repararea 

stricăciunilor 

Colaborarea cu 

autoritățile locale în 

vederea repartizării 

fondurilor pentru 

întreținerea școlii 

Administrator, 

diriginți, 

angajați 

responsabili cu 

păstrarea și 

întreținerea 

inventarului  

Lista cu 

obiecte 

de 

inventor 

din 

fiecare 

încăpere 

permane

nt 

Inventar 

complet, 

lipsa 

stricăciunil

or 

Întreținerea 

bazei 

material a 

școlii și 

utilizarea  

 

Opțiunea strategică 2: Optimizarea bazei materiale în corelație cu cerințele de implementare 

a unui învățământ modern, digital, cu cerințele de îmbunătățire a calității 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Realizarea unei săli 

de lectură 

Identificarea și 

dezvoltarea 

sistemului alternativ 

de finanțare în 

Managerii 

LVA 

Fonduri 

extrabuge

tare 

După 

obținerea 

finanțării 

Realizarea 

unei săli de 

lectură 

complet 

Îmbunătățire

a climatului 

instructiv-

educativ 
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beneficiul elevilor mobilată 

Realizarea unui 

spațiu de recreere 

pentru elevi 

Identificarea și 

dezvoltarea 

sistemului alternativ 

de finanțare în 

beneficiul elevilor 

Managerii 

LVA, 

Asociația 

părinților 

Fonduri 

extrabuge

tare 

După 

obținerea 

finanțării 

Realizarea 

spațiului de 

recreere  

Satisfacerea 

nevoilor 

elevilor 

Schimbarea 

mobilierului sălilor 

de clasă cu unul 

modern și dotarea 

claselor cu table 

interactive 

Identificarea și 

dezvoltarea 

sistemului alternativ 

de finanțare în 

beneficiul elevilor 

Managerii 

LVA, diriginții 

claselor, 

Asociația 

părinților 

Fonduri 

extrabuge

tare 

Pe 

parcursul 

anilor 

școlari 

Săli se 

clasă 

moderne 

Îmbunătățire

a climatului 

instructiv-

educativ 

Realizarea unei săli 

de sport dotate 

complet 

Colaborarea cu 

autoritățile locale în 

vederea repartizării 

fondurilor pentru 

realizarea sălii de 

sport 

Managerii 

LVA 

Consiliul local 

Fonduri 

obținute 

de la 

autoritățil

e locale, 

proiectul 

sălii de 

sport 

După 

aprobarea 

construcți

ei 

obținerea 

fondurilo

r, în 

termenii 

stabiliți 

de 

construct

or 

Aprobarea 

proiectului, 

obținerea 

fondurilor, 

realizarea 

și recepția 

sălii de 

sport 

Satisfacerea 

nevoilor 

elevilor și 

părinților 

Modernizarea 

cabinetelor și a 

laboratoarelor 

Colaborarea cu 

autoritățile locale, 

părinți, sponsori, în 

vederea repartizării 

fondurilor pentru 

modernizarea 

laboratoarelor și 

cabinetelor 

Managerii 

LVA, 

Consiliul local 

Fonduri 

obținute 

de la 

autoritățil

e locale, 

fonduri 

obținute 

prin 

proiecte 

de 

finanțare 

Pe 

parcursul 

anilor 

școlari 

Asigurarea 

mijloacelor 

didactice și 

a mediului 

școlar 

Creșterea 

gradului de 

satisfacție al 

profesorilor 

și elevilor 

Mărirea și 

împrospătarea 

fondului de carte al 

bibliotecii liceului 

Identificarea și 

valorificarea 

modalităților de 

finanțare din fonduri 

externe, 

Managerii 

LVA, 

bibliotecar,  

Fonduri 

extrabuge

tare, 

donații 

periodic Actualizare

a fondului 

de carte al 

bibliotecii  

Bibliotecă 

școlară 

modernă și 

cu un fond 

bogat de 

carte 

Realizarea unei 

grădini de vară 

Obținerea de fonduri 

prin realizarea de 

proiecte de finanțare 

Managerii 

liceului, 

contabilul-șef 

Asociația 

părinților 

Fonduri 

obținute 

prin 

proiect de 

finanțare 

Conform 

calendaru

lui  

Finalizarea 

și recepția 

grădinii de 

vară 

Un spațiu 

care să 

satisfacă 

elevii și 

angajații 

școlii  
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Ținta strategică 5: Dezvoltarea resursei umane în vederea asigurării unei orientări și 

consilieri a elevilor care să asigure inserția educațională sau pe piața muncii în acord cu 

aptitudinile și deprinderile fiecăruia 

 

Argumente pentru ținta aleasă:  

Una dintre cele mai importante finalități ale educației este formarea și dezvoltarea 

personalității elevilor de așa manieră, încât  acesta  să  se orienteze spre acel/acele  domenii care 

corespund  cel mai mult  aptitudinilor, calitatilor și capacitatilor sale  și, implicit, spre o cariera  

care să  fie în acord  cu expectanțele sale la toate nivelurile. Nu în ultimul rând, o orientare cât mai 

justă în cariera va aduce plus-valoare în societate, prin corelarea sistemului de educație cu cerințele 

existente pe piața muncii, aflată într-o dinamică perpetuă. 

 

Opțiunea strategică 1: Realizarea de parteneriate cu ONG-uri care derulează proiecte 

pentru orientare în carieră 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Identificarea 

unor ONG-uri 

suport și realizarea 

parteneriatelor 

cu acestea 

Realizarea de 

activități cu ONG-

urile respective 

Pe tematici de OSP 

Diriginții 

Consilierul 

școlar 

Coordonatorul 

de programe și 

proiecte 

educative 

 

Resurse 

materiale 

și de timp 

Semestria

l 

Analiza a 

chestionare

lor aplicate 

elevilor în 

urma 

colaboraril

or cu 

ONG-uri 

Cresterea 

numarului de 

absolventi 

care se 

îndreaptă 

spre 

universități 

de top din 

țară și din 

străinatate 
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Opțiunea strategică 2: Identificarea oportunițătilor educaționale și de carieră prin consiliere 

individuala sau de grup, prin stagii de practică în spațiul european 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Informarea elevilor 

privind ofertele 

educaționale din 

diverse școli și 

universități 

Vizite în școli și 

universități 

Diriginti, 

profesori de 

diverse 

specialitati 

Timp,res

urse 

materiale

, brosuri 

informati

ve, etc. 

Anual, în 

cadrul 

saloanelo

r de 

oferte 

educațion

ale 

Chestionar

ea elevilor  

privind 

ofertele 

educational

e la nivel 

de liceu și 

la nivel 

universitar 

Cresterea 

numarului de 

elevi  de 

clasa a VIII-

a care raman 

la nivel 

liceal 

înLiceul 

Vasile 

Alecsandri 

Descoperirea 

intereselor elevilor  

referitor la alegerea  

justă a carierei 

Vizite în 

intreprinderi, firme, 

alte locuri  de 

munca din diverse 

domenii 

Diriginții 

claselor 

Resurse 

financiar

e, de 

timp 

Lunar, ca 

activități 

extrașcol

are dar și 

în cadrul 

programu

lui 

„Școala 

altfel” 

Dezbateri  

în urma 

vizitelor 

intreprinse 

Cresterea 

numarului de 

elevi care  

beneficiaza 

de o 

orientare cat  

mai justa în 

cariera 

Accesarea 

mobilităților 

europene pentru 

stagii de practică 

Scrierea proiectului 

Găsirea partenerilor 

Instruirea culturală 

și lingvistică a 

participanților 

Atestarea 

competențelor 

obținute 

Responsabilul 

cu proiecte 

europene 

Informați

onale, 

financiar

e, de 

timp 

Conform 

calendare

lor 

europene 

și 

naționale 

Numărul 

de proiecte 

accesate / 

implement

ate 

Numărul 

de 

mobilități 

realizate 

Cresterea 

numarului de 

elevi care  

beneficiaza 

mobilități 

europene 

Susţinerea 

performanţelor 

elevilor cu 

aptitudini înalte 

Pregătire 

suplimentară; 

Participare la 

activitățile 

Centrelor de 

Excelență 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Resurse 

umane 

permanen

t 

Număr de 

concursuri 

și 

olimpiade 

la care 

participă 

școala 

Cu 10% mai 

multe premii 
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Optiunea strategică 3: Examinarea psihologic - aptitudinala a elevilor în vederea creșterii 

gradului de autocunoaștere și pentru o orientare justă în alegerea traseului educațional și 

profesional 

 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Autocunoașterea Aplicarea și  

interpretarea 

testelor de 

aptitudini la orele 

de consiliere sau  în 

cadrul  cabinetului 

psihopedagogic 

Diriginții 

Consilierul 

școlar 

Teste  de 

autocuno

aștere 

La 

început 

de ciclu 

(clasa a –

IX-a) 

Chestionar

e care sa 

confirme/in

firme 

nivelul de 

autocunoaș

tere în 

rândul 

elevilor 

Cresterea 

graduluide 

autocunoaște

re 

Conștientizarea  

unor aptitudini la 

elevi 

Dezbateri la orele 

de consiliere 

privind  aptitudinile  

și alegerea carierei 

Diriginții 

Consilierul 

școlar 

Teste de 

aptitudini 

Pe  

parcursul 

claselor 

de liceu-

clasele 

IX-X-XI 

Consultanț

ă 

psihopedag

ogică cu 

rolul de a 

confirma/in

firmapreze

nța unor 

aptitudini 

la elevi 

Cresterea 

gradului de 

cunoastere a 

aptitudinilor 

proprii 

Dezvoltarea 

aptitudinilor  

elevilor, incusiv 

„soft skills” 

Desfășurarea  de 

activități non-

formale, 

extrașcolare, 

crearea de situații 

de învățare care să  

valorifice  și să 

dezvolte aptitudini 

diverse ale elevilor 

Diriginții 

Consilierul  

școlar 

Resurse 

financiar

e, 

Timp, 

materiale 

specifice 

Pe 

parcursul  

claselor 

de liceu 

IX-XII 

Dezbateri  

cu elevii 

Formarea 

aptitudinilor 

de nivel inalt 

la elevi 
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Opțiunea strategică 4: Dezvoltarea resursei umane 

Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori 

de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Evaluarea anuală a 

performanțelor 

individuale ale 

personalului 

didactic 

Completarea fișei 

de autoevaluare 

Directori, CA, 

comisii 

metodice 

Fișe de 

autoevalu

are 

August Criteriile 

deevaluare 

Creșterea 

punctajelor 

calificativelo

r acordate 

cadrelor 

didactice 

Identificarea 

nevoilor de 

dezvoltare 

profesională a 

personalului 

didactic 

Completare de 

chestionare 

psihopedagog Chestion

are 

Septembr

ie 

Numărul 

direcțiilor 

de 

dezvoltare 

Nevoi de 

dezvoltare 

identificate 

Susținerea 

activităților de 

perfecționare, 

inclusiv în spațiul 

european 

Participare la 

cursuri de 

perfecționare 

Responsabil 

formare 

continua 

Resurse 

umane, 

resurse 

informați

onale 

Conform 

ofertei 

Centrelor 

de 

formare 

Numărul 

activităților 

desfășurate 

Personal 

didactic 

specializat 
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VI.7 Proiect de buget venituri și cheltuieli 

 

Cheltuieli prevăzute pentru anul școlar 2019 – 2020   

 

Nr. crt. Capitole de cheltuieli Sume alocate 

1.  Amenajare spaţii de învăţământ - reparații (rafturi bibliotecă, 

geamuri termopan, degivrare, amenajare subsol) 

290.000 

2.  Achiziţionare mobilier - 

3.  Dotare cu mijloace fixe (computere, imprimante, copiator, 

videoproiector) 

182.000 

4.  Achiziţionare materiale consumabile pentru secretariat şi activităţi 

didactice 

15.000 

5.  Achiziţionare documente şcolare şi materiale didactice 30.000 

6.  Servicii externalizate (servicii medicale, SSM, PSI) 20.700 

7.  Achiziţionare materiale igienico-sanitare  22.000 

8.  Cheltuieli cu formare profesională 16.200 

9.  Cheltuieli cu utilitățile (încălzit, iluminat, apă, canal și salubritate, 

poștă și telecomunicații, internet) 

246.400 

10.  Navetă cadre didactice și personal auxiliar 4.000 

11.  Cheltuieli cu deplasările elevilor la concursuri școlare 5.000 

12.  Medicamente 4.000 

13.  Alte bunuri și servicii- verificare Pram, asigurare clădire, mentenanță 

sistem alarmare, mentenanță sistem de supraveghere video, verificare 

stingătoare, verificare hidranți, servicii de deratizare, dezinsecție și 

dezinfecție, mentenanță aparate de aer condiționat, mentenanță 

echipamente IT și programe informatice, etc 

110.000 

14.  Cărți 19.700 

      15. Burse sociale 36.000 

 Total Buget Local 1.001.000 

16. Cheltuieli de personal (salarii, vouchere, examene naționale) 5.300.000 

17. Ajutoare sociale (navetă elevi) 15.000 

18. Burse Bani de Liceu și elevi din Republica Moldova 60.000 

 Total Buget Republican 5.375.000 

 

Cheltuieli anuale estimate: 

          ron 

 Total Buget Local Total Buget Republican 

Anul școlar 2020 – 2021 597.800  5.400.000 

Anul școlar 2021 – 2022 608.600 5.600.000 

Anul școlar 2022 – 2023 621.000 5.600.000 

Anul școlar 2023 – 2024 634.000 5.600.000 
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Venituri din fonduri proprii estimate pentru anul școlar 2019 – 2020: 25.000 ron (practică 

pedagogică și închirieri spații – sală sport și hol). 

Menționăm că 50 % din sumele încasate pentru închirierea spațiilor din unitatea noastră școlară 

se redistribuie către Primăria Municipiului Iași, conform HCL  Iași. 

 

 

 

Venituri anuale din fonduri proprii estimate: 

             

  ron 

 Practică pedagogică Închirieri spații Total 

Anul școlar 2020 – 2021 22.000 3.000 25.000 

Anul școlar 2021 – 2022 22.000 3.200 25.200 

Anul școlar 2022 – 2023 22.000 3.200 25.200 

Anul școlar 2023 – 2024 22.000 3.500 25.500 
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VII. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

Planurile operaţionale vor fi stabilite anual în conformitate cu rezultatele analizei 

S.W.O.T., după evidenţierea unor nevoi. Din lista de nevoi, considerăm că rezolvarea lor de către 

şcoală cu sprijinul comunităţii locale şi prin diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, 

ar putea atinge, pe perioada derulării acestui plan de dezvoltare şcolară, toate ţintele strategice, 

după cum urmează: 

⮚ Cooperarea dintre profesori-elevi-părinţi, dar şi consilierea elevilor ar putea crește 

motivația pentru învățare și performanță înaltă, dar şi întărirea colaborării cu familia. 

⮚ Rezolvarea problemelor de dotare cu echipamente IT şi materiale auxiliare ar asigura 

resursele de învăţare şi facilităţile logistice. 

⮚ Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale și prin 

formare continuă a cadrelor didactice ar asigura creșterea abilităților sociale ale elevilor, 

integrarea lor mult mai eficientă în echipe de învățare, proiectare sau muncă. 

 

VII.1 Opțiuni manageriale 

 

Activitatea instituției de învățământ va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său 

un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general 

actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de 

continuare a eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe 

aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a 

putea învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.  

Întregul proces de instrucţie şi educaţie desfășurat în cadrul școlii trebuie să fie centrat pe 

un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al elevilor noştri, 

potrivit modelului cultural românesc și european.  

Demersul managerial are în vedere realizarea idealului educaţional propus de Legea 

Educației Naționale şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei 

Naționale. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui 

absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, 

activ integrat în viaţa socială, responsabil față de mediu și de activitățile sale în mediul on-line, 

care acționează având în vedere valorile fundamentale. 

 

VII.1.1 Dezvoltarea curriculară  

 

Principiile de elaborare a curriculumului vizează componentele de bază ale procesului de 

învăţământ şi reflectă idealul educaţional al şcolii româneşti. Respectând principiul egalităţii 

şanselor, trunchiul comun asigură fiecărui elev dreptul la o educaţie şcolară comună, un fond de 

cunoştinţe de bază în temeiul cărora să promoveze cu succes examenele de finalizare a studiilor şi 

concursurile organizate la nivel naţional.  

 

VII.1.1.1 Trunchiul comun  
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Însuşirea la nivel maximal a cunoştinţelor cerute de programele şcolare şi îndeplinirea 

competențelor prevăzute de acestea trebuie să constituie preocuparea primordială a întregului 

colectiv didactic. Fiecare arie curriculară  va întocmi anual şi semestrial programe concrete care 

să asigure dobândirea cunoştinţelor şi capacităţi1or necesare prin:  

- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de 

examen);  

- rezolvarea testelor de antrenament propuse de Centrul Național de Politici și Evaluare în 

Educație și a altor teste puse la dispoziție de ISJ sau create de profesor potrivit programelor de 

examen;  

- simulări ale examenelor naționale; 

- elaborarea de resurse educaționale deschise 

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculară au în vedere următoarele direcţii:  

✓ afectarea numărului de ore pentru temele din programele de învăţământ prevăzute de trunchiul 

comun în funcţie de necesarul impus, de realităţile obiective identificate la nivelul fiecărei clase şi 

de experienţa cadrului didactic;  

✓ Curriculumul la decizia şcolii va propune elevilor ore de aprofundare sau extindere la 

disciplinele care constituie probe de examen;  

✓ la clasele a VIII-a și a XII-a, elevii şi părinţii vor fi informaţi asupra stadiului pregătirii lor 

pentru examenul de finalizare (pe baza rezultatelor obţinute la testările din materia prevăzută de 

programele pentru examene);  

✓ stimularea creşterii responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea procesului 

educativ;  

✓ asigurarea finalităţii curriculumului prin formarea unui absolvent autonom, activ, competent, 

motivat, capabil de opţiune şi decizie.  

 

VII.1.1.2 Curriculumul la decizia şcolii  

 

Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare, prin curriculumul la decizia 

unităţii şcolare se stimulează promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure 

individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local, regional şi naţional şi să asigure succesul 

absolvenţilor săi. Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi 

proiectarea centrării pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi „construirea” lui ca 

un răspuns la nevoile concrete ale comunităţii.  

Competenţele generale, precum şi competenţele specifice se stabilesc în funcţie de 

opţiunea, înclinaţiile şi interesul elevilor pentru identificarea carierei (continuarea studiilor ). 

Curriculumul la decizia şcolii trebuie să realizeze inovaţia curriculară locală (la nivelul fiecărei 

discipline şi cadru didactic) şi flexibilizarea deciziei curriculare.  

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii impun:  

✓ elaborarea proiectului clasei (valabil pe 4 ani) pentru clasele a V-a, în care se conturează 

perspectiva disciplinelor opţionale;  

✓ oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă de posibilitatea de 

opţiune a elevilor;   

✓ proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca „un tot unitar”, respectând structura unităţii şcolare 

şi durata şcolarităţii în învăţământul gimnazial;  



  

PA

GE    

✓ proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale (nivele de 

învăţământ), de resursele existente (materiale şi umane) şi de ţintele strategice pe termen scurt şi 

mediu;  

✓ proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic;  

✓ predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive, uzându-se de strategii didactice noi şi de 

metode de evaluare performante;  

✓ informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a 

dezvoltării rutelor individuale de pregătire;  

✓ disciplinele alese de elevi şi părinți pentru a fi studiate sunt obligatorii pentru un an şcolar;  

✓ dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circulație internaţională se asigură prin 

studiul a doua limbi moderne (limba engleză, limba franceză/limba germană) la clasele de 

gimnaziu;  

✓ formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin asigurarea 

cunoștințelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a Internetului (oferta curriculară a 

unităţii şcolare propune studiul informaticii la nivelul maxim admis de planul de învăţământ);  

✓ adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificare resimţite la un 

moment dat şi compatibilizarea cu practicile sistemelor de învăţământ europene;  

✓ transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi nivel din 

ţară şi din străinătate; 

✓ propunerea unor opționale care implică dezvoltarea competențelor digitale și socio-afective, 

responsabilitatea față de mediu și promovarea democrației.  

 

VII.1.2 Consilierea cadrelor didactice debutante sau nou-venite în instituție 

 

Plan de acțiune: 

Obiective  Acțiuni  Criterii de succes Resurse  Termene  

Cunoașterea 

documentelor 

curriculare în 

vigoare și 

respectarea lor 

- întocmirea 

planificărilor 

calendaristice și a 

proiectelor pe unități 

de învățare cu 

respectarea 

prevederilor programei 

școlare în vigoare 

- întocmirea corectă a 

proiectelor / schițelor 

de lecție 

Portofoliul 

complet al 

cadrului didactic 

Completarea 

corectă și la timp 

a documentelor 

școlare 

Resurse curriculare: 

planuri cadru, 

programe școlare 

Resurse umane: 

directori, mentor / 

metodist ISJ 

Septembrie 

- octombrie 

Management 

eficient al clasei 

de elevi 

- furnizarea unei game 

largi de strategii 

didactice prin: 

- schimburi de 

experiență cu profesori 

din școală 

- comunicare eficientă 

Comportament 

adecvat al elevilor 

la orele observate 

Lecții 

demonstrative 

Asistențe la ore 

Resurse financiare 

pentru cursuri de 

formare 

Resurse de timp 

Semestrial  
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cu diriginții claselor 

din încadrarea 

profesorului debutant / 

nou-venit 

- activități de formare 

continuă axate pe 

metodica predării, 

managementul clasei 

de elevi 

pentru activități 

metodice și de 

formare continuă 

Managementul 

eficient al 

timpului (arta 

ordonării 

priorităților) 

Întâlniri cu: 

- conducerea școlii 

- mentorul / profesorul 

metodist (pentru 

debutanți) 

- profesori cu 

experiență, având 

aceeași specialitate 

Capacitatea de 

planificare, 

organizare și 

autoevaluare a 

activității 

didactice 

(curriculare și 

extracurriculare) 

Respectarea 

termenelor limită 

de raportare 

Modalități eficiente 

de comunicare (e-

mail, Adservio, G 

Suite etc.) 

permanent 

Managementul 

activităților 

extracurriculare. 

Participarea la 

proiecte, 

concursuri și 

olimpiade 

școlare 

- realizarea cel puțin a 

unui plan de proiect 

extrașcolar 

- implicarea ca 

membru în echipe de 

proiect 

 

- cunoașterea 

calendarului MEN 

referitor la activități 

extrașcolare, 

concursuri și olimpiade 

 

- implicare în 

organizarea și 

desfășurarea 

concursurilor, 

evaluărilor naționale, 

olimpiadelor la nivelul 

școlii 

Cunoașterea 

etapelor 

obligatorii în 

vederea realizării 

/ depunerii unui 

proiect 

Monitorizarea 

grupelor de elevi 

participante la 

proiecte / 

concursuri școlare 

din CAEN, 

CAER, CAEJ / 

olimpiade 

Resurse umane: 

consilier educativ, 

responsabilul 

comisiei metodice 

sau al comisiei 

diriginților, 

directori 

Resurse 

informaționale: 

modele de proiecte, 

modele de subiecte 

de la concursuri / 

olimpiade 

permanent 

Extinderea 

cunoștințelor 

despre: rolul 

profesorului 

diriginte, rolul și 

activitatea unor 

- participarea la sesiuni 

de informare / activități 

demonstrative / cursuri 

de formare 

- cunoașterea legislației 

referitoare la: 

Cunoașterea 

elevilor și 

descrierea unor 

caracteristici 

psihopedagogice 

individuale ale 

Programa pentru 

orele de Consiliere 

și orientare 

Programul pentru 

săptămâna „Școala 

permanent  
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comisii de lucru asigurarea calității, 

norme de sănătate și 

securitate în muncă, 

situații de urgență, 

acordare de prim ajutor 

ș.a. 

elevilor clasei 

Cunoașterea și 

respectarea 

regulamentelor și 

procedurilor în 

vigoare la nivelul 

unității 

Altfel” 

Surse de informare: 

site-ul școlii, 

portofoliile 

comisiilor de lucru 

Resurse umane: 

responsabilul 

directori 

Îmbunătățirea 

cunoștințelor 

despre evaluare 

și notare 

- cunoașterea 

prevederilor ROFUIP 

referitoare la evaluarea 

rezultatelor învățării, 

încheierea situației 

școlare, examene de 

corigență, diferență 

- utilizarea unor forme 

diverse de evaluare 

- formarea capacității 

de autoevaluare la elevi 

(prin precizarea 

criteriilor de evaluare, 

baremelor de corectare 

a testelor scrise) 

- respectarea 

ritmicității notării și a 

informării elevilor / 

părinților asupra 

rezultatelor evaluărilor 

Utilizarea unor 

metode variate, 

eficiente, 

transparente de 

evaluare a 

cunoștințelor și 

competențelor 

elevilor 

Ritmicitatea 

notării 

Rezultatele 

obținute la 

evaluări inițiale, 

sumative, 

simulări, evaluări 

naționale (dacă 

este cazul) 

Interpretarea 

rezultatelor 

obținute și 

stabilirea unor 

măsuri 

amelioratorii 

Resurse 

informaționale: 

ghiduri de evaluare, 

modele de teste 

Planuri de pregătire 

suplimentară 

Resurse umane: 

responsabilul 

comisiei metodice, 

metodist ISJ, 

directori 

permanent 

Continuarea 

perfecționării 

profesionale 

- informări referitoare 

la cursuri de 

perfecționare, grade 

didactice, modalități de 

avansare în carieră 

- participarea la 

activități de formare 

continuă la nivelul 

școlii, la nivel local, 

național sau european 

Existența planului 

personal de 

dezvoltare 

profesională / 

avansare în 

carieră 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

și dezvoltarea 

profesională 

În funcție 

de oferte și 

calendare 

de 

desfășurare 
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VII.1.3 Dezvoltarea parteneriatelor europene 

 

Comisia de programe și proiecte europene are în vedere aspecte identificate şi prezentate 

în politica de dezvoltarea a unităţii de învăţământ. Printre atribuțiile specifice acestei comisii sunt: 

Ø organizarea şi îndrumarea activității de perfecționare a personalului prin proiecte europene; 

Ø realizarea de parteneriate şi colaborări cu instituții similare din țară şi din Europa, cu instituții 

non-guvernamentale, cu reprezentanți ai autorităților naționale, regionale şi locale; 

Ø focalizarea demersurilor educaționale pe formarea și dezvoltarea competențelor cheie la 

elevi; 

Ø compararea continuă a rezultatelor activității Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” cu 

rezultatele altor instituții similare din țară şi din Europa; 

Ø implicarea personalului Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” în programe de formare 

continuă, în proiecte europene şi în cercetare. 

Corelarea sistemului de învăţământ românesc cu sistemul educaţional european reprezintă 

o ţintă strategică a reformei educaţiei naţionale care presupune efortul real, conjugat, al tuturor 

factorilor cu responsabilităţi în acest domeniu. Dezvoltarea capacităţii de cooperare instituţională 

între şcoală, instituții de formare, mediul academic, organizaţii ale societăţii civile, autorităţi 

publice, instituţii de cultură şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a propune şi derula 

proiecte prin care să contribuie la dezvoltarea comunităţii locale constituie premise pentru întărirea 

capacităţii instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea 

administrativă, financiară şi educaţională. 

 

Diagnoza mediului intern – analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ deținerea a 4 titluri consecutive de Școală 

Europeană, ceea ce dovedește consecvență și 

profesionalism în implementarea programelor și 

proiectelor europene 

➢ obținerea titlului de „Școală-ambasador a 

Parlamentului European” 

➢ 2 proiecte Erasmus+ în derulare (unul KA101, unul 

KA2) 

➢ dezvoltarea unor parteneriate la nivel local, cu 

mediul academic, pentru susținerea activităților de 

predare-învățare-formare la nivel european 

➢ diversificarea activităților de diseminare și a 

exemplelor de bună practică 

➢ existența unui laptop la Comisia pentru programe și 

proiecte europene și a Sălii multimedia – ca spațiu 

disponibil activităților din proiecte 

➢ obținerea avizului ISJ pentru deplasările cu elevii 

- implicare disproporționată la nivelul 

echipelor de proiect, ceea ce conduce 

uneori la revizuirea componenței echipei 

- reticență pentru implicarea în proiecte 

europene din perspectiva comunicării 

într-o limbă străină 

- lipsă de inițiativă pentru depunerea 

unor noi cereri de finanțare 

- asigurarea sustenabilității proiectelor 

încheiate și exploatarea continuă a 

rezultatelor 
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➢ criterii clare și transparente de selecție în echipele de 

proiect 

Oportunități Amenințări 

★ susținerea proiectelor europene de către comunitatea 

locală (ISJ Iași, Primăria Muncipiului Iași, alte 

instituții de învățământ) 

★ existența unor posibilități de finanțare europeană 

neaccesate până acum (formare în domeniul VET) 

★ activități de monitorizare din partea ISJ și 

ANPCDEFP 

★ extinderea cooperării Erasmus în afara Europei, din 

2021 

★ existența unor linii de finanțare accesibile elevilor 

(de ex. burse FLEX oferite de ambasada SUA) 

★ existența și a manifestărilor ce permit valorificarea 

exemplelor de bună practică din proiectele europene 

- resurse materiale și financiare 

insuficiente în sistemul de învățământ 

românesc, care să permită 

compatibilizarea cu instituții similare din 

spațiul UE 

- dificultăți în identificarea partenerilor la 

nivel european 

- crize politice, epidemii, conflicte armate 

 

Obiective specifice cooperării prin programe și proiecte europene: 

Ø  Asigurarea unui cadru al calităţii necesar implementării și finalizării cu succes a proiectelor 

europene aflate în derulare; 

Ø  Promovarea imaginii instituției la nivelul comunității locale, naționale și europene, prin 

proiecte de cooperare și parteneriat; 

Ø  Accesibilizarea informațiilor referitoare la UE și la oportunități de finanțare prin intermediul 

programelor Erasmus+, eTwinning, Școli-ambasador ale Parlamentului European; 

Ø  Dezvoltarea rețelelor de colaborare la nivel intern și extern 
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Domenii Nr. 

crt. 

Acțiuni Termen Responsabili 

Proiectare 1 Identificare de noi parteneri pentru 

şcoală, ce doresc să iniţieze proiecte 

Sem. I Cadre didactice 

2 Planificarea activităților de predare – 

învățare – formare la nivelul fiecărui 

proiect aflat în implementare 

Sept. – oct. 

2019 

Coordonatorii de 

proiecte 

3 Depunerea unor noi cereri de finanțare Conform 

calendarelor 

de finanțare 

Directori 

Organizare 4 Organizarea ultimelor 2 activități de 

predare – învățare – formare din cadrul 

proiectului Erasmus+ ”Problem solving 

în MINT or STEAM subjects în 

schools în Northern Ireland, Romania 

and Germany” 

Oct. 2019, 

ian. 2020 

Echipa de proiect 

5 Organizarea activităților derulate pe 

plan local în cadrul: 

- proiectului 

- programului „Școală – ambasador a 

Parlamentului European” 

- proiectului Euroscola 

”MetamorphosIS – Butterfly Effect of 

Education. Campanie de promovare a 

importanței unui model  în educație – 

profesorul Vasile Coțofan” 

Erasmus+ ”Problem solving în MINT 

or STEAM subjects în schools în 

Northern Ireland, Romania and 

Germany”- proiectului eTwinning 

”Traditional recipes from cultures all 

over the globe” 

semestrial Echipele de 

proiect 

6 Organizarea vizitei Euroscola la 

Parlamentul de la Strasbourg 

Ian. - febr. 

2020 

Echipa EPAS 

7 Depunerea candidaturii la concursul 

național Euroscola, ediția a XII-a 

Oct. 2019 Coordonatorii 

proiectului 

(Vameșu C., Ursu 

A.) 
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8 Participarea la competițiile naționale 

Made for Europe, Școală Europeană 

Conform 

calendarelor 

Directori, membri 

ai echipelor de 

proiect 

Conducerea 

operațională 

9 Coordonarea şi monitorizarea 

activităţilor de cooperare internaţională 

din cadrul : programelor de cooperare 

internaţională, Zilei europene a 

limbilor străine, Zilele Erasmus+, 

Spring Day, Euroscola, Ziua Europei, 

Săptămâna Educaţiei Globale 

  

Analiza 10 Depunerea raportului final pentru 

proiectul ”Profesori inovatori pentru o 

învățare eficientă” 

Oct. – nov. 

2019 

Coordonatorul 

proiectului 

(Ionescu M.) 

11 Depunerea raportului final pentru 

proiectul Erasmus+ ”Problem solving 

în MINT or STEAM subjects în 

schools în Northern Ireland, Romania 

and Germany” 

Iul. – aug. 

2020 

Coordonatorul 

proiectului 

(Ionescu M.) 

Motivare 12 Promovarea şi valorificare diversităţii 

culturale în educaţie 

permanent Toate cadrele 

didactice 

13 Promovarea exemplelor de bună 

practică 

permanent Echipele de 

proiect 

Implicare / 

participare 

14 Informarea publicului ţintă privitor la 

activitatea de cooperare internaţională 

prin accesibilizarea informaţiei 

(pliante, broşuri, postări pe site-ul 

școlii sau pe pagini ale rețelelor de 

socializare) 

semestrial  

Formare / 

dezvoltare 

profesională 

15 Încurajarea mobilităţii cadrelor 

didactice în spaţiul Uniunii Europene 

prin: consilierea cadrelor didactice în 

vederea accesării programelor 

europene de parteneriat în domeniul 

educaţiei; identificarea de parteneri 

europeni pentru dezvoltarea unor 

proiecte educaţionale la nivelul unităţii 

şcolare; 

permanent directori 
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 16 Diseminarea exemplelor de bună 

practică și valorificarea experiențelor 

pozitive din cadrul proiectelor 

Erasmus+ (”Profesori inovatori pentru 

o învățare eficientă”, ” Problem solving 

înMINT or STEAM subjects în schools 

în Northern Ireland, Romania and 

Germany”) 

Conform 

calendarelor 

de proiect 

Echipele de 

proiect 

Dezvoltarea 

echipelor 

17 Stabilirea responsabilităților la nivel de 

echipă și încurajarea muncii de echipă 

permanent Coordonatorii de 

proiecte 

 

 

 

VIII. CONSULTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI 

REVIZUIREA PROIECTULUI 

 

VIII.1 Etapa de consultare în elaborarea P.D.I.  

În elaborarea Planului de Dezvoltare Instituțională s-au consultat:  

• cadrele didactice în vederea stabilirii punctelor tari, punctelor slabe, nevoilor 

instituționale și priorităților strategice pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o;  

• reprezentanți ai elevilor și părinților pentru a determina gradul de satisfacție, așteptările 

acestora și modul în care acestea au fost realizate până acum; au fost reținute aspecte pe care elevii 

/ părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare.  

Consultările au fost realizate la sfârșitul anului școlar 2018 -2019 prin metoda 

chestionarului, respectiv pe parcursul lunii septembrie 2019 printr-un focus grup cu profesorii. 

 

VIII.2 Activitatea de monitorizare a P.D.I. 

Activitatea de monitorizare va viza următoarele aspecte:  

• întocmirea setului de date care să sprijine monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele 

și informațiile sunt colectate în „baza de date a școlii”);  

• analiza informațiilor privind realizarea țintelor;  

• evaluarea progresului în realizarea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și 

termenele propuse, în Consiliile Profesorale și în Consiliile de Administrație;  

• costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut;  

• calitatea – nivelul realizării cerințelor din standardele de calitate. 

 

Monitorizarea se va realiza prin:  

• deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor;  

• rezolvarea de probleme;  

• stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în funcție de situațiile concrete.  
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Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom 

folosi va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii:  

• eficacitate – indicatorii care arată realizarea finalităților propuse;  

• economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse;  

• eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

• efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem. 

În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor 

serviciilor educaționale oferite de școala noastră. 

 

Monitorizarea inovației. Vom folosi și acest tip de monitorizare, având în vedere că 

inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de asigurare a calității educației:  

• măsura în care personalul școlii (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți, 

elevi, actori educaționali din comunitate s.a. adoptă/participă/inițiază procese de schimbare;  

• măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/creează o anumită schimbare, 

în concordanță cu cerințele din standardele de calitate. 

 

 

Monitorizarea internă 

 

Nr. 

crt. 

Acțiunea Responsabil Parteneri Termen Rezultate 

așteptate 

Indicatori 

1 Elaborarea, 

adoptarea și 

cunoașterea 

PDI 

Directori, 

comisia de 

lucru a PDI 

Responsabil

ii 

comisiilor, 

profesorii 

diriginți, 

CEAC 

Oct. 

2019 

PDI în forma 

adoptată, 

misiune, viziune 

și ținte strategice 

cunoscute de toți 

factorii 

interesați 

Criteriile de 

realizare ale 

PDI 

2 Curriculum la 

decizia şcolii: 

proiectare şi 

aplicare   

Directori  Comisia 

pentru 

curriculum 

An școlar - propuneri CDȘ 

- discipline 

opționale 

realizate 

Standarde 

de evaluare 

ale unui 

opțional 

3 Activități de 

dezvoltare 

profesională 

Responsabilul 

cu formarea 

continuă, 

directori 

Responsabil

ii comisiilor 

metodice, 

furnizori de 

formare 

semestria

l 

Baza de date a 

școlii referitoare 

la formarea 

continuă și 

dezvoltarea 

profesională 

- numărul 

de cadre 

didactice, 

personal 

didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

participante 

la cursuri de 

formare 

- numărul 
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de activități 

de 

dezvoltare 

profesională 

organizate 

la nivelul 

școlii 

4 Starea de 

funcționalitate a 

clădirilor și 

echipamentelor 

Director, 

administrator 

financiar, 

administrator 

de patrimoniu 

Comisia de 

casare, 

clasare și 

valorificare 

a 

materialelor 

rezultate 

pentru 

activele fixe 

corporale şi 

necorporale 

și pentru 

materialele 

și materiale 

de natura 

obiectelor 

de inventar 

permane

nt 

Rapoarte ale 

cheltuielilor 

pentru reparații 

efectuate 

Volumul 

cheltuielilor 

de 

întreținere și 

reparație 

5 Proiecte și 

programe de 

parteneriat la 

nivel local, 

național și 

european 

Directori  Consilier 

educativ, 

coordonator

i de 

proiecte, 

parteneri 

locali, 

naționali și 

europeni 

trimestria

l 

- dosarele 

proiectelor 

- rapoarte de 

activitate 

- numărul 

de elevi și 

cadre 

didactice 

implicate în 

proiecte 

- numărul 

de activități 

derulate și 

impactul 

acestora 

6 Imaginea 

instituției de 

învățământ 

reflectată în 

mass-media 

Directori  Comisia 

pentru 

promovarea 

imaginii 

instituției, 

mass media 

semestria

l 

- comunicate de 

presă 

- interviuri 

- număr 

articole 

apărute în 

mass media 

- număr de 

interviuri 
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Monitorizarea externă va fi realizată de către reprezentanți ai ISJ Iași, instituțiilor cu 

responsabilități la nivel local, reprezentanți ai ARACIP, ANPCDEFP, MEN. 

 

VIII.3 Activitatea de evaluare a P.D.I. 

 

Activitatea de evaluare va viza aspectele monitorizate:  

• întocmirea setului de date care să sprijine monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele 

și informațiile sunt colectate în „baza de date a școlii”); 

• analiza informațiilor privind realizarea țintelor;  

• evaluarea progresului în realizarea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și 

termenele propuse, în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație;  

• costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut;  

• calitatea – nivelul realizării cerințelor din standardele de calitate.  

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea 

propriu-zisă: stabilirea gradului de realizare a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor 

educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, oportunitatea 

continuării/dezvoltării/diversificării acțiunilor. Planurile operaționale vor fi monitorizate de echipa 

de cadre didactice care au contribuit la realizarea acestora. Membrii comisiilor metodice își vor 

evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel puțin o dată 

la sfârșitul semestrelor. Concluziile din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în 

raportul anual, privind starea și calitatea învățământului din Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. În consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor 

I și al II-lea se va analiza gradul de realizare a obiectivelor din planurile operaționale asociate 

semestrului încheiat. Conducerea managerială a instituției de învățământ este răspunzătoare de 

realizarea obiectivelor din plan și are datoria de a interveni pentru implementarea de măsuri de 

optimizare și stabilirea direcțiilor de acțiune. 

 

VIII.4 Revizuirea Proiectului de Dezvoltare Instituțională se va face, de regulă, la începutul 

anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza:  

✓ concluziilor desprinse din Raportul privind starea și calitatea învățământului în Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri”, în anul școlar încheiat;  

✓ propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. 
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IX. ANEXE 

 

IX.1 Oferta educațională. Modalități de promovare 

 

Oferta educaţională 

2019 – 2020 

 

Clasa a V-a 

● o clasă - intensiv limba engleză 

● o clasă - intensiv limba germană 

● o clasă - intensiv limba franceză 

 

Clasa a IX-a 

învăţământ liceal zi 

PROFIL REAL: 3 clase 

● o clasă (28 locuri) - matematică - informatică - intensiv limba germană 

● o clasă (28 locuri) - matematică - informatică 

● o clasă (28 locuri) - ştiinţe ale naturii 

PROFIL UMAN: 2 clase 

● o clasă (28 locuri) - filologie intensiv limba engleză 

● ½ clasă (14 locuri) - filologie - bilingv francofon 

 ½ clasă (14 locuri) - filologie - bilingv limba engleză 

 

Dimensiunea europeană a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” 

✔ 4 titluri de ȘCOALĂ EUROPEANĂ (2008, 2011, 2014, 2017) 

✔ Câștigători ai Concursului Național EUROSCOLA  

✔ Proiect Erasmus+ de parteneriat strategic „Problem solving in MINT or STEAM subjects 

in schools in Northern Ireland, Romania and Germany” (2017-1-DE03-KA219-035584_4) 

derulat în perioada 2017 – 2020  

✔ Proiect Erasmus+ ”Profesori inovatori pentru o învățare eficientă”  (2018-1-RO01-

KA101-047634) derulat în perioada 2018 – 2019  

✔ Școală – ambasador a Parlamentului European din 2019 

Concursuri inițiate de școală Activități extracurriculare variate 

Concursul de matematică ”Euclid” 

Concursul ”Micii alecsandriști” 

Concursul Naţional „Viitorul este verde” 

Concursul Interjudeţean „Mărţişorul în 

Moldova” 

Concursul Judeţean „Şcoală şi adolescenţă fără 

violenţă” 

Târgul de antreprenoriat „Construim orașul în 

curtea școlii”  

Activități de voluntariat 

Vizite, excursii 

Proiecte  

 

 

Obiectivele promovării ofertei educaționale sunt: 

- crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate 

- elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a 

exemplelor de bună practică în managementul instituțional 
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- personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și flexibilizarea 

acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor procesului 

educațional. 

Printre acțiunile ce pot fi întreprinse se numără: 

- Asigurarea funcționării site-ului și actualizarea periodică a lui; 

- Organizarea și participarea la acțiuni comune și relevante pentru comunitate; 

- Promovarea imaginii instituționale de către toți factorii implicați (personalul școlii, elevi, 

părinți); 

- Promovarea rezultatelor deosebite obținute în cadrul activităților școlare și extrașcolare; 

- Armonizarea mesajelor și prevenirea / moderarea disfuncțiilor în relațiile 

interinstituționale; 

- Crearea unui ambient favorizant procesului de învățământ; 

- Organizarea Zilelor școlii și a Zilei porților deschise; 

- Editarea revistei școlii; 

- Participarea la manifestări științifice (sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe); 

- Participarea la Salonul Ofertelor Educaționale; 

- Prezentarea activităților cu impact în școală și în comunitate, în mass media; 

- Organizarea unor activități la inițiativa elevilor și pentru elevi. 
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IX.2 Parteneriate 

An şcolar 2017-2018  

Nr. 

crt 

Nume partener Obiectul parteneriatului Perioada 

1.        Korbinian Aigner 

Gymnasium din 

Erding, Germania 

UK  St Dominic’s Girls 

Grammar School” din 

Belfast, UK 

Proiect Erasmus+ KA2 „Problem 

solving în MINT or STEAM subjects 

în schools în Northern Ireland, 

Romania and Germany” 

2017-2020 

2.        Asociaţia ESTEEM Proiect Erasmus+ KA2 „Problem 

solving în MINT or STEAM subjects 

în schools în Northern Ireland, 

Romania and Germany” 

2017-2020 

3.        Junior Achievements 

România 

Proiecte internaționale JAR derulate de 

cadrele didactice din liceu 

anul şcolar 

2017-2018 

4.        I.S.J. Iași Proiect concurs județean 

”Şcoală şi adolescenţă fără violenţă” 

anul şcolar 2017-

2018 

5.        Proiect Concurs regional ”Mărțișorul 

în Moldova” 

anul şcolar 

2017-2018 

6.        Proiect Concurs Național ”Viitorul este 

verde” 

anul şcolar 

2017-2018 

7.        Proiect ”Construim oraşul în curtea 

şcolii” 

anul şcolar 

2017-2018 

8.        Colegiul Tehnic 

„I. C. Ştefănescu” Iaşi 

Proiect concurs județean 

”Şcoală şi adolescenţă fără violenţă” 

anul şcolar 2017-

2018 

Proiect Concurs regional ”Mărțișorul 

în Moldova” 

anul şcolar 

2017-2018 

Proiect Concurs Național ”Viitorul este 

verde” 

anul şcolar 

2017-2018 

Proiect ”Construim oraşul în curtea 

şcolii” 

anul şcolar 

2017-2018 

9.        Colegiul Tehnic 

„Ion Holban” Iaşi 

Proiect concurs județean 

”Şcoală şi adolescenţă fără violenţă” 

anul şcolar 2017-

2018 

Proiect Concurs regional ”Mărțișorul 

în Moldova” 

anul şcolar 

2017-2018 

Proiect Concurs Național ”Viitorul este 

verde” 

anul şcolar 

2017-2018 
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Proiect ”Construim oraşul în curtea 

şcolii” 

anul şcolar 

2017-2018 

10.    EuroEd Proiect european KA” 

„Xeno-Tolerance” 

anul şcolar 

2017-2018 

11.    Inspectoratul de Poliţie 

Iaşi 

Program  Cadru de Prevenirea a 

Infracţiunilor Contra Patrumoniului 

anul şcolar 

2017-2018 

12.    Partida Romilor 

Pro Europa 

Proiect „Un cadou pentru un zâmbet” 

- ediţia a III-a 

anul şcolar 

2017-2018 

13.    Asociaţia Eurodemos Proiect „Lideri pentru Europa” 

- ediţia a III-a 

anul şcolar 

2017-2018 

14.    AIESEC Iași Proiect Grow Impact anul şcolar 

2017-2018 

15.    Colegiul Naţional 

Pedagogic 

„Ştefan Velovian” 

Craiova 

Proiect Concurs Interdisciplinar 

„My Universe” 

anul şcolar 

2017-2018 

16.    Asociaţia „Mai Bine” Proiect European „Make Fruit a Boost 

for Fair Tropical Fruits în the 2015 

European Year of development and 

Beyond Mobilizing European citizen 

to take action for fair tropical fruit 

supply chains” 

anul şcolar 

2017-2018 

17.    Colegiul Naţional 

„Mircea cel Bătrân” 

Râmnicu Vâlcea 

Colocviu - Concurs Naţional „Marin 

Sorescu” 

anul şcolar 

2017-2018 

18.    Liceul Tehnologic 

„Anghel Saligny” 

Brăila 

Festivalul de Creaţie şi Interpretare 

„Ana Blandiana” 

anul şcolar 

2017-2018 

19.    Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Parteneriat de activitate pentru 

valorificarea potenţialului creativ al 

elevilor 

anul şcolar 

2017-2018 

20.    CJRAE Festivalul Nonviolenţei anul şcolar 

2017-2018 

21.    Centrul Diecezian 

Caritas Iaşi 

Proiect DARE- 

Dream Achive Realize Expres 

anul şcolar 

2017-2018 

Proiect „Şcoala pentru valori 

autentice” 

anul şcolar 

2017-2018 
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22.    Uniunea Armenilor din 

România- Filiala Iaşi 

Proiect Euroscola „ArmenIS- identităţi 

ale trecutului” 

anul şcolar 

2017-2018 

23.    Centrul de Cercetare şi 

Comunicare 

Interculturală Iaşi 

Proiect Euroscola „ArmenIS- identităţi 

ale trecutului” 

anul şcolar 

2017-2018 

24.    Biserica Armeană Iaşi Proiect Euroscola „ArmenIS- identităţi 

ale trecutului” 

anul şcolar 

2017-2018 

25.    Cafeneaua Veche Iaşi Proiect Euroscola „ArmenIS- identităţi 

ale trecutului” 

anul şcolar 

2017-2018 

26.    Fundaţia PRAIS Proiect „Suntem Tânăra Generaţie” anul şcolar 

2017-2018 

27 Artzeimer – Club de 

dezvoltare personală și 

actorie 

Proiect „Târg antreprenorial- 

Construim orașul în curtea școlii” 

Aprilie- mai 2018 

28 Centrul de Resurse 

pentru Educație și 

Familie „Doxamus” 

29 Fiterman Pharma 

30 Gradinița „Angel Kids”  

32 Vista Design 

33 Idei 3D 

34 Pizzeria Wow 

35 Apollonia Radio  

BDO Iași 

36 Cabinet de avocatură 

Roxana Prisacariu 

37 Tinarom 

38 Atelier Celebro 

39 KPMG Romania 

40 Avinci Romania 

41 Angel Med - Laborator 

Analize Medicale și 

Medicina Muncii 

42 Samdam 
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43 Librarium  

44 Grădinița Excellence  

 

An școlar 2018-2019 

 

Nr. 

crt 

Partener Denumire proiect/campanie Perioada Număr de 

înregistrare 

1.  Asociația EU-RO-ÎN Proiect european „Sprijinirea 

tinerilor pentru o Europă mai 

puternică, împreună împotriva 

violenței de gen- AEF Juventud” 

2018-2019 2707/01.11.

2018 

2.  JA ROMANIA 

 

Program ”Finanțe personale și 

servicii fnanciare” Opțional 12E, 12 

D 

2018-2019 

 

 

3.  Program „Minicompania” 12 D 

4.  Grădinița Angel Kids 

SRL 

Construim orașul în curtea școlii 2019 19/19.04.20

19 

5.  Star of Hope Campania „Iubesc să strâng lumea la 

piept” 

Aprilie-

decembrie 

2019 

 

6.  Societatea Studenților 

Europeniști, 

Facultatea de Studii 

Europene Cluj 

Proiect „Înțelege Europa” 2019 563/27.03.2

019 

7.  ISJ Iași Proiectele școlii: 

Concurs „Viitorul este verde” 

(CAER), Concurs „Mărțișorul în 

Moldova” (CAER), Concurs „Școală 

și adolescență fără violență” (CAEJ), 

Concurs „Euclid” 

2018-

2019 

2682/12.04.

2019 

8.  SC Infinit TV Campania „Deschide ușa! Vine Moș 

Crăciun” 

Dec 2018 2917/05.12.

2018 

9.  Mitropolia Moldovei 

și Bucovinei 

Campania Concurs „Bucurie în 

familie- pizza pentru fapte bune” 

2018  

10.  Asociația Youth Alma Curs Drama Tools for Shaping Youth 2018 18/10.11.20

18 

11.  AIESEC Iași Proiect „Discover”, 

Proiect „Green” 

2018-2019 964/16.05.2

019 

965/16.05.2

019 
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12.  Salubris Iași Activitate de conștientizare privind 

colecarea selectivă a deșeurilor 

2019 23345/16.05

.2019 

13.  Asociația culturală 

„Vis a Vis” 

Proiet „lectoriada” 2019 370/04.03.2

019 

14.  Liceul Teoretic 

„Miron Costin” Iași 

Concurs Scrabble multilingvistic 

pentru copii „Eurolexis” 

2019 2793/13.11.

2018 

15.  Universitatea de 

Medicină și Farmacie 

„Gr.T.Popa” Iași 

Proiect european „Just/Rec-Vaw-AG 

2016-776950-Lights Violence- Light 

Camera and Action Against Dating 

Violence  L4V” 

2019 18816/20.09

.2018 

16.  Greentek Lighting Proiect „Târg antreprenorial- 

Construim orașul în curtea școlii” 

Aprilie- mai 

2019 

516 - 

1/22.03.201

9 17.  Platforma de 

management școlar 

Adservio White Collar 

Brewing 

18.  Angel Med - 

Laborator Analize 

Medicale și Medicina 

Muncii 

19.  Clubul Kids Mania 

Iași 

20.  Grădinița Kids Garden 

21.  Univers Latino Dance  

22.  Aghileroo - Școala de 

testare 

23.  Fiterman Pharma 

24.  Grădinița Angel Kids 

25.  Idei 3D 

26.  Zero Gravity - Sala de 

escaladă 

27.  Leroy Merlin 

28.  Cabinetul de 

Avocatură Roxana 

Prisăcariu 

29.  Centrul de Resurse 

pentru Educație și 

Familie Doxamus 

 


