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I.Prezentare generală 

1.Scurt istoric 

 

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi-a deschis porţile la 17 septembrie 

1963, având denumirea de Şcoala Medie nr. 8. De la început, şi-a propus să devină un 

liceu model prin obţinerea de rezultate remarcabile în pregătirea generaţiilor de elevi. 

Cursul firesc al evoluţiei spre performanţă a fost întrerupt în 1975, când a fost 

transformat în liceu industrial, fără să se aibă în vedere specificul sau orientarea spre 

pregătirea teoretică. Din anul 1990, s-a revenit la filiera teoretică, cu profilurile real şi 

umanist, ca urmare a voinţei profesorilor, a elevilor şi a părinţilor elevilor noştri.  

Personalitatea europeană a liceului s-a conturat în cadrul comunităţii ieşene, 

acesta fiind un liceu apreciat de elevi şi de părinţii acestora pentru performanţele 

obţinute în pregătirea populaţiei şcolare: reuşita absolvenţilor noştri la examenele 

naţionale, dar şi în alegerea unei cariere profesionale. 

Prin activităţile extracurriculare organizate în cadrul unor parteneriate interne, 

dar şi la nivelul comunităţii europene, liceul nostru a demonstrat capacitatea de a 

furniza un nivel de educaţie competitivă, corespunzător exigenţelor europene. 

 

2.Idealul educaţional al şcolii româneşti 

 

Concepţia managerială pentru anul şcolar 2015-2016 are la bază  idealul 

educaţional promovat de Legea Educatiei Naţionale nr.1/2011, precum şi de 

documentele de politică educaţională elaborate de Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Învăţământul constituie prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se 

urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile umaniste şi ştiinţifice 

universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti; el 

 contribuie, de asemenea,  la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale. 

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în: 

 dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane; 
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 formarea unei personalităţi autonome şi creative, fundamentată pe 

asumarea reală a unui  set de valori necesare propriei dezvoltări şi împliniri 

personale, precum şi integrării socio-profesionale; 

 asumarea unui sistem de valori necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

 participarea cetăţenească activă în societate; 

 incluziune socială şi angajare pe piaţa muncii. 

Din această perspectivă, finalităţile învăţământului liceal au în vedere 

formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale 

intelectuale şi profesionale, integrat  armonios în viaţa socială. Pentru atingerea 

acestui deziderat, liceul trebuie să conducă viitorul absolvent spre realizarea 

următoarelor finalităţi: 

 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva 

problemele complexe din diferite domenii de activitate;  

 valorizarea experienţei personale;  

 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială 

(comunicare, gândire critică, spirit de iniţiativă, spirit civic, etc.)  

 formarea autonomiei morale.  

 

 

3.Viziunea şi misiunea  
 

Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” Iaşi îşi propune să dezvolte un model 

educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate. Liceul nostru acordă şanse 

egale fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, 

asigurând formarea de capacităţi şi competenţe care să permită absolvenţilor noştri  

să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare. 

Misiunea liceului nostru este viabilă deoarece armonizează dorinţa de învăţare 

şi îmbogăţire a cunoştinţelor elevilor, nevoia de formare continuă a cadrelor didactice, 

interesul părinţilor elevilor ca aceştia să dobândească o educaţie solidă, preocuparea 

comunităţii locale pentru furnizarea de servicii educaţionale de calitate.  
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Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, îşi 

propune:  

 să ofere oportunităţi educative şi instructive accesibile, de înalt nivel 

calitativ; 

 să sporească egalitatea şanselor de realizare profesională şi gradul de 

ocupabilitate al tinerilor din zonă; 

 să ajute elevii în alegerea unor profesii şi cariere moderne, de actualitate şi 

de perspectivă pe piaţa muncii.  

Liceul nostru îşi propune să asigure rezultatelor educaţionale obţinute atât 

valoare adăugată, care constă în progres în realizarea obiectivelor stabilite, cât şi 

valoare creată, care se referă la noi obiective şi domenii abordate. 

Profilul absolventului liceului nostru include şi următoarele trăsături: 

 responsabilitate faţă de propria pregătire 

 deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul 

vieţii 

 flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate. 

 

 

4.Cultura organizaţională 

 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este o instituţie de învăţământ 

preuniversitar cu un statut şi cu o activitate bine conturate în peisajul învăţământului 

ieşean. Este o şcoală dinamică, în plină ascensiune, după cum o dovedesc rezultatele 

din ultimul an, precum şi multitudinea de proiecte şi activităţi 

extracurriculare. Pornind de la deviza că „educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl 

poate primi omul” (Platon), îmbunătăţirea calităţii în educaţie reprezintă o preocupare 

constantă a licului nostru. 

Albert Einstein observa că “nu tot ce contează poate fi cuantificat şi nici tot ce 

poate fi cuantificat contează”. Există aspecte importante, care nu pot fi măsurate, ca 

de exemplu, cultura organizaţională, care reprezintă ansamblul de valori şi credinţe 
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împărtăşite de personalul unei organizaţii, având anumite semnificaţii şi oferindu-le 

reguli pentru un comportament acceptat. Cultura organizaţională a liceului nostru este 

caracterizată printr-un ethos profesional foarte bun. Trăsăturile dominante sunt: 

cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de elevi, 

responsabilitatea profesională, libertatea de exprimare. Regulamentul de ordine 

interioară al liceului nostru conţine elemente de specificitate, concretizate în norme 

privind atât activitatea elevilor, cât şi cea a cadrelor didactice. Climatul organizaţiei 

şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre 

majoritatea cadrelor didactice sunt colegiale, armonioase, de respect şi sprijin 

reciproc.  

Cultura organizaţională, complexul specific de valori, căile de gândire 

împărtăşite de personalul şcolii determină modul în care membrii comunităţii şcolare 

se comportă în interiorul şi în afara şcolii, accentul punându-se în special pe: 

 relaţiile interpersonale (manifestare explicită a dependenţei reciproce); 

 promovarea colaborării profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev; 

 acceptarea controlului comun al realizării sarcinilor de grup şi individuale; 

 se discută problemele, nu persoanele. 

Simboluri:  

 Sigla liceului 

 Imnul liceului 

 Uniforma școlară a liceului 

 Pagina web a liceului 

 Sigla Școală Europeană 

 Simbolul mondial “Eco – Şcoala” 

 Steagul Verde 

 Sigla MaST 

 Revista şcolii In Animo Cantemyrii 

 Foaia liceului Cantemiriana 
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Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi are o siglă proprie şi un imn al său. 

Elevii poartă ecusonul care conţine însemnele şcolii. Din anul școlar 2015-2016, 

liceul are o uniformă școlară care conferă o marcă distinctivă de unicitate liceului 

nostru. 

Şcoala Europeană din anul 2015, liceul nostru are statutul de eco – liceu 

(fiind primul eco – liceu din municipiul Iaşi) şi deţine simbolul mondial “Steagul 

Verde” din anul 2007 până în prezent. De asemenea, liceul nostru are titlul de 

“Şcoală MaST” și a câștigat Competiția Euroscola în anul 2014.  

Modele:  

 Personalitatea patronului spiritual al liceului – Principele Dimitrie 

Cantemir; 

 Personalităţi ale învăţământului şi culturii româneşti care au fost legate de 

lumea şcolii ca dascăl - reper sau directori de şcoală, întemeietori în 

domeniul educaţiei preuniversitare (Gheorghe Asachi, Mihai Eminescu, 

Ion Creangă, Mihail Kogălniceanu, B.P. Hasdeu, Garabet Ibrăileanu, 

Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Titu Maiorescu).  

Festivităţi şi ceremonii:  

 Ziua Mondială a Educaţiei (5 octombrie)  

 Sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea relaţiilor colegiale 

(excursii, aniversări, sărbătorirea unor momente cu semnificaţie religioasă)  

 Sarbătorirea zilelor importante în cadrul unor activităţi comune, implicând 

atât elevii, cât şi profesorii liceului (Zilele Iaşului, Ziua Naţională a 

României, Ziua Europei, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Spaniei etc.) 

 Zilele Şcolii (29-30 octombrie) - creşterea coeziunii în interiorul instituţiei 

 Festivităţile de deschidere şi de închidere a anului şcolar sau de încheiere a 

studiilor 

 Consiliile profesorale cu temă, parteneriatele, activităţile extraşcolare - 

contribuie la formarea identităţii şi creşterea prestigiului şcolii. 
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Principii şi valori: 

Valorile cultivate sunt:  

 respectul şi valorizarea diferenţei umane 

 performanţa 

 încrederea 

 onestitatea 

 creativitatea 

 implicarea personală 

 forţa echipei 

 umanismul 

 solidaritatea. 

Principiile care conduc activitatea liceului sunt în accord cu principiile ISJ 

Iaşi, şi anume: 

 Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă (formală, 

nonformală, life long learning);  

 Flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextul descentralizării 

sistemului educaţional;  

 Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale;  

 Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală, 

comunitate.  

      Reperele cantemiriştilor: 

 Respect 

 Educaţie 

 Performanţă 

 Etică 

 Responsabilitate 

 Excelenţă 
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II.Diagnoza 

1.Analiza mediului extern 

 

 

Factori legislativi  

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, documentele reprezentative 

prin care este reglementat sistemul de învăţământ preuniversitar românesc sunt 

următoarele: 

 Legea Educației Nationale  nr. 1/2011;  

 Ordine şi metodologii subsecvente Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;  

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;  

 O.U.G. nr 34, 37/2009;  

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei 

nr.75/12.07.2005;  

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/2014; 

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 

din autorităţile şi instituţiile publice; 

 Legea 53/2003 privind Codul muncii; 

 Ordin nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare; 

 Ordin 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 

 O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării 

studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu; 

 Ordinul MECI nr. 5097/2009 privind aprobarea programelor şcolare 

pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar secundar 

inferior, ciclul gimnazial; 
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 Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru 

disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare 

pentru discipline de studiu din învăţământul liceal;  

 Ordinul MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de 

diriginte;  

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice; 

 Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

 Legea nr. 16/1996 privind arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare 

oficiale; 

 OUG nr. 27/2002 privind soluţionarea petiţiilor; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 OUG nr. 119/1999 privind controlul financiar preventiv; 

 OUG nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea LEN nr. 1/ 2011 şi 

pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului; 

 OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 

cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; 

 OMEN nr. 3060/2014 privind aprobarea condiţiilor de organizare a 

taberelor, excursuiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în 

învăţământul preuniversitar; 
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 OMECTS nr. 6143/2011 şi OMEN nr. 3597/18.06.2014 privind evaluarea 

personalului didactic şi didactic auxiliar în vederea acordării calificativului 

annual. 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 presupune o abordare curriculară 

transdisciplinară, cu accent pe competenţe: comunicare în limba română/limba 

maternă, comunicare în limbi străine, matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale, de 

utilizare a tehnologiei informaticii, sociale şi civice, antreprenoriale, de sensibilizare 

şi de expresie culturală, de a învăţa să înveţi.  

Relaţia şcoală-familie-comunitate capătă o nouă dimensiune prin formalizarea 

acesteia, odată cu încheierea unui contract educaţional între unitatea de învăţământ şi 

părinţi. Este încurajată implicarea părinţilor în deciziile şcolii, fiind reprezentaţi în 

mod semnificativ în Consiliul de Administraţie, în Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii. În anul şcolar 2015-2016, liceul nostru a realizat un contract educational 

personalizat, ţinând cont de analiza mediului extern şi intern. În liceul nostru s-a 

înfiinţat Asociaţia Părinţilor, care are personalitate juridică. Ca şi în anul precedent, în 

anul şcolar 2015 – 2016, reprezentanţii acestei asociaţii vor fi implicaţi în deciziile 

şcolii; prin colaborarea dintre aceştia, cadrele didactice şi reprezentanţii Consiliului 

Şcolar al Elevilor, s-a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare al liceului 

pentru anul şcolar 2015-2016.   

Aplicarea actelor normative subsecvente Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

se va realiza într-o dinamică firească, în aşa fel încât să se respecte stabilitatea 

parcursului şcolar al elevilor, capacitatea de asimilare şi de punere în aplicare a 

textelor, de către actorii implicaţi, precum şi asumarea treptată a rolului mult mai 

activ pe care părinţii şi autorităţile publice locale îl au în viaţa şcolii.  

 

Factori economici  

Zona municipiului Iaşi concentrează o mare diversitate de activităţi economice 

(industria medicamentelor, industria uşoară, alimentară, electronică, metalurgie, 

viticultură, transporturi, comerţ etc.) 
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Începând cu anul 2009, economia ieşeană a resimţit o involuţie, ritmurile şi 

consecinţele declinului economic şi efectele disponibilizărilor regăsindu-se în: 

 domeniul producţiei materiale 

 domeniul serviciilor productive  

 dinamica veniturilor populaţiei  

 indicatorii calităţii vieţii  

 starea de sănătate şi de morbiditate ale acesteia (sănătate publică).  

Conform analizei mediului extern realizată de I.S.J. Iaşi, invocând date oferite 

de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, activităţile preponderente 

sunt cele de comert, industrie şi construcţii. În regiunea Nord-Est structura pe domenii 

este în ordine descrescătoare astfel repartizată: servicii 56%, industrie 23%, 

agricultură 10,4%, construcţii 9,9%, iar la nivelul judeţului Iaşi servicii 59,3%, 

industrie 19,3%, agricultură 9%, construcţii 12,4%, toate înregistrînd în ultimii 2 ani 

un trend descendent, paralel cu o mărire a numărului de salariaţi din agricultură. De 

asemenea, se constată o dezvoltare în continuare a serviciilor, ceea ce a determinat 

creşterea ofertei de locuri de muncă în acest sector. Şi din punctul de vedere al 

investiţiilor în servicii a avut loc o evoluţie pronunţat crescătoare. Oraşul Iaşi este, de 

asemenea, un centru comercial regional important, aici existând numeroase centre 

comerciale.  

Contextul economic al judeţului Iaşi determină următoarele implicaţii pentru 

liceul nostru:  

 Planul de şcolarizare trebuie să ţină cont de nevoile pieţei muncii, 

ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, 

importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii  

 Asigurarea unei pregătiri de bază largi 

 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  

 Importanţa competenţelor cheie  

 Studiul limbilor străine  
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 Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 

design, marketing, tehnici de vânzare.  

 

Factorii socio-demografici şi culturali  

Cu o populaţie de 308.700 de locuitori în 2010, conform estimărilor oficiale 

ale Institutului Naţional de Statistică, municipiul Iaşi se situează pe locul trei la nivel 

naţional, fiind centrul unei arii metropolitane ce grupează circa jumătate de milion de 

locuitori. Dinamica populaţiei judeţului Iaşi s-a păstrat pe un trend ascendent pentru 

întreaga perioadă postbelică, exceptând ultimul deceniu, când au fost înregistrate 

primele involuţii de masă demografică a judeţului: 825.100 de locuitori în anul 2008; 

824.780 de locuitori la 1 ianuarie 2010; 821.952 la 1 ianuarie 2011, conform datelor 

Institutului Naţional de Statistică. Scăderea populaţiei judeţului este cauzată, ca şi la 

nivel naţional, atât de un bilanţ natural negativ, cât şi de unul migratoriu. În ceea ce 

priveşte densitatea populaţiei, se remarcă o uşoară scădere a valorilor acesteia în timp 

(de la 153 loc/km² în anul 2000 la 150,8 loc/km² în anul 2010), scădere cauzată de 

declinul demografic. La nivelul lunii septembrie 2011 s-au înregistrat 821 naşteri, 569 

decese, 5 decese în primul an de viaţă, 579 de căsătorii şi 43 de divorţuri. Judeţul Iaşi 

este inclus într-un areal cu un potenţial demografic însemnat, datorită densităţii mari a 

populaţiei, sporului natural ridicat atât în prezent, cât şi în ultimele trei decenii. 

Densitatea medie a populaţiei este de 150,5 loc/km², una din cele mai mari din ţară. 

La 1 iulie 2009, în judeţul Iaşi s-a înregistrat, conform Institutului Naţional de 

Statistică, următoarea situaţie: dintr-un total de 829.973 de locuitori, 148.387 aveau 

vârsta cuprinsă între 0-14 ani, 541.493 între 15-59 ani şi 140.093 peste 60 de ani. Un 

an mai târziu situaţia era: 825.773 locuitori în judeţ din care 148.525 tineri, 533.713 

adulţi şi 143.535 vârstnici. Evidenţierea unui proces lent de îmbătrânire a populaţiei 

este efectul trecerii de pragul de 60 de ani a unor contingente numeroase de populaţie, 

martore ale natalităţii mai ridicate din anii ‘50, şi mai puţin efectul unui proces de 

diminuare a natalităţii, observându-se o stabilitate a populaţiei tinere, indicele de 

fertilitate fiind mai ridicat în anul 2009 decât în anul 2008. Se observă o reducere 
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semnificativă a numărului populaţiei active, fapt determinat de sporul migratoriu 

accentuat de criza economică. 

  Datele demografice obţinute de la Direcţia de Statistică Iaşi indică o scădere a 

populaţiei pentru grupa de vârstă ce prezintă interes pentru liceul nostru: grupa de 

vârstă 15-19 ani va scădea cu 25,8 %. Având în vedere evoluţia demografică a 

populaţiei şcolare în următorii ani, putem prognoza o scădere a populaţiei şcolare atât 

pentru nivelul gimnazial, cât şi pentru liceal. 

Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iaşi se află în cartierul Decebal - 

Cantemir din municipiul Iaşi. În acest cartier, se înregistrează un număr relativ mic de 

familii tinere care au copii de varstă şcolară. Populaţia şcolară a liceului nostru 

provine în special din cartierele alăturate, cum ar fi: Nicolina I şi Nicolina II, CUG I şi 

CUG II, dar şi din Păcurari, Alexandru cel Bun, Lunca Cetăţuii, Tomeşti, precum şi 

din mediul rural. 

Analiza factorilor socio-demografici şi culturali ne conduc la concluzia că 

pregătirea teoretică a elevilor trebuie să se axeze pe domenii variate, precum: 

informatica, ştiinţele naturii, filologia şi ştiinţele sociale. 

  Municipiul Iaşi este un important centru universitar, cultural şi istoric, dar şi 

religios, ştiinţific şi economic. În Iaşi există cinci mari universităţi publice, mai multe 

universităţi private şi cea mai largă reţea şcolară ca număr de elevi, profesori şi unităţi 

şcolare dintre toate judeţele (a doua la nivel naţional după Bucureşti), potrivit unui 

studiu al I.S.J. Iaşi. Liceul nostru valorifică aceste oportunităţi prin corelarea 

factorilor culturali cu proiectele şcolii. În anul şcolar 2015 – 2016, ne propunem 

continuarea şi diversificarea parteneriatelor cu universităţile ieşene, Casa Regală a 

României, cu muzee, biblioteci, instituţii de cultură, precum şi cu Mitropolia 

Moldovei şi Bucovinei şi Parohia “Sf. Mahramă a Domnului şi Sf. Martiri 

Brâncoveni”. 

 

Factorii contextuali  

Analizând sistemul de învăţământ preuniversitar în contextul noilor realităţi 

socio-economice şi culturale determinate de integrarea României în U.E. şi de noile 
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strategii şi politici educaţionale, consideram că se impune crearea unei viziuni 

obiective, de anticipare şi pregătire a viitorului. 

Ccorelând analiza mediului extern cu obiectivele şcolii, ţinând cont de faptul 

că un număr semnificativ din punct de vedere statistic de locuitori ai judeţului Iaşi 

lucrează în Spania sau doresc să plece la muncă în Spania, liceul nostru a fost primul 

liceu din Moldova care a înfiinţat, în cadrul profilului umanist, specializarea filologie 

bilingv limba spaniolă, beneficiind în predarea limbii spaniole de un lector nativ din 

Spania. Liceul nostru a atras elevi care au obţinut rezultate deosebite, premiaţi la 

olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale de limba spaniolă. De asemenea, 

pentru această specializare a liceului nostru, unică la nivelul judeţului Iaşi, au optat şi 

elevi care au studiat în Spania şi s-au întors să-şi continue studiile în România. 

Tradiţia continuă şi prin oferta educaţională pentru anul şcolar 2015 – 2016.   

În evoluţia spiritului uman şi în conturarea personalităţii, promovarea 

interdisciplinarităţii constituie una dintre premisele definitorii ale progresului. Există 

numeroase argumente interdependente de ordin ontologic, epistemologic, social. 

Dinamica fenomenelor vieţii sociale se înscrie pe coordonatele aceleiaşi logici a 

complexităţii, dar şi a integrării diverselor sfere şi paliere. Problematica lumii 

contemporane reclamă cu necesitate o gândire interdisciplinară. În prezent, se impune 

abordarea integrată, interdisciplinară şi transdisciplinară deschisă către valorificarea 

achiziţiilor învăţării dobândite de elevi în mediul formal, dar şi în cel nonformal. 

Demersurile în acest sens trebuie să realizeze corelarea diferitelor programe şcolare, 

dar şi formarea unui nou mod de gândire didactic, în pas cu evoluţia de la ştiinţele 

autonome spre ştiinţe de graniţă şi interdisciplinare, în pas cu însuşirea unui limbaj 

ştiinţific interdisciplinar. Aceste deziderate sunt realizabile prin cursurile de formare 

la care vor participa cadrele didactice din liceu în anul şcolar 2015 – 2016, în cadrul 

proiectului Erasmus + de mobilitate şcolară Implementarea mediilor de învăţare 

virtuale 2014-1-RO 1-KA101-001091.  

De asemenea, prin valorificarea contextului actual, în liceul nostru se va 

implementa în anul școlar 2015 – 2016 proiectul Erasmus + de mobilitate școlară 
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Competențe IT și lingvistice – garanție spre o angajabilitate de succes, care a fost 

recent aprobat. 

Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE, liceul nostru a 

implementat, încă din anul 2005, programul mondial “Eco – Şcoala”, care se 

deruleaza şi în anul şcolar 2015 – 2016. 

 

2.Analiza mediului intern 

  

Resurse umane 

În anul şcolar 2015 - 2016 în liceul nostru studiază 1006 elevi: 293 în ciclul 

gimnazial (11 clase) şi 713 elevi în ciclul liceal (24 clase). În ciclul gimnazial, există 

clase cu studiul intensiv al limbii engleze, limbii germane, limbii franceze şi limbii 

spaniole. În ciclul liceal, clasele cu profil real au specializările: matematică– 

informatică şi ştiinţele naturii, iar la profilul uman, specializările sunt: ştiinţe sociale 

şi filologie (bilingv – engleză şi bilingv – spaniolă). La unele clase se studiază 

intensiv informatica.                                                                                                            

Oferta educaţională a şcolii este diversificată, generoasă şi atent concepută 

astfel încât procesul instructiv - educativ să fie centrat pe elev şi să respecte 

particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile educabililor.  

Activităţile extracurriculare cu multiple valenţe formative completează 

conţinutul instruirii şi educaţiei şi sunt organizate în funcţie de interesele elevilor, 

având o influenţă benefică în dezvoltarea educabililor şi conţinut ştiinţific, cultural-

artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, sportiv, precum şi caracter 

recreativ. În acest sens, s-a elaborat, la nivelul liceului, o culegere de proiecte de 

programe pentru discipline opţionale intitulată Îndrumar metodic pentru aplicarea 

CDŞ în Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”.       

În privinţa rutei şcolare, toţi absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2015 sunt 

acum şcolarizaţi la liceu. Toţi absolvenţii ciclului inferior al liceului din 2015 

continuă studiile în prezent (fiind elevi în ciclul superior al liceului). Toți cei 172 

absolvenţi ai liceului, promoţia 2015, studiază în învăţământul superior sau postliceal. 
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Resursele umane din unitatea noastră – total 78 persoane: 

 57 cadre didactice, dintre care: 

o 49 titulari 

o 6 angajați pe perioadă determinată  

o 2 persoane pensionate 

 9 cadre didactice auxiliare 

 12 persoane – personal nedidactic 

Corpul profesoral include profesori metodişti, formatori, mentori, membri ai 

corpului naţional de experţi în management educaţional, autori a numeroase cărţi, 

articole şi studii de specialitate. Există un mare număr de cadre didactice ale liceului 

care au obţinut gradaţie de merit şi diferite dinstincţii profesionale în ultimii ani. 

Consiliul Elevilor din liceul nostru se implică în mod activ în viaţa şcolii. De 

asemenea, a fost înfiinţată Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” Iaşi, cu personalitate juridică, care are o contribuţie însemnată în 

organizarea activităţilor educative. 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” beneficiază de resurse materiale şi dotări 

moderne şi funcţionale:  

 bibliotecă 

 centru de documentare şi informare 

 2 laboratoare de informatică  

 laborator de chimie 

 laborator de fizică 

 laborator geografie / biologie 

 cabinet de limbi moderne 

 cabinet de religie 

 cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

 sală de muzică 

 sală de sport dotată la standarde moderne 

 sală de fitness 
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 2 terenuri de sport amenajate pentru handbal şi fotbal 

 pistă de atletism 

 sală de festivităţi 

 cabinet medicină generală 

 cabinet stomatologic 

 21 săli de curs. 

În cadrul liceului sunt utilizate în cancelarie, la direcţiune, în cadrul serviciilor 

secretariat, admistraţie şi contabilitate: calculatoare, copiatoare, scanere, imprimante, 

videoproiectoare. Toate calculatoarele sunt conectate la internet. Este funcţional 

catalogul electronic prin serviciul ADSERVIO, apreciat de părinţi. 

Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice cu o 

bună pregătire profesională, o bogată experienţă, dar şi cu pasiune şi dăruire, ceea ce 

contribuie la  organizarea şi desfăşurarea unui proces instructiv - educativ de calitate, 

reflectat în rezultatele obţinute la examene naţionale, olimpiade şi concursuri, precum 

şi organizarea de activităţi extracurriculare.  

 

Resurse curriculare 

Răspunzând nevoilor de dezvoltare şi propunând un învăţământ centrat pe 

obiective, oferta curriculară a şcolii este diversificată, iar activităţile realizate în cadrul 

CDŞ urmăresc dezvoltarea unui set de aptitudini şi competenţe: comunicare, lucrul în 

echipă, autocunoştere, soluţionarea problemelor.  

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi se integrează în modelul societăţii 

româneşti marcată de contraste: iniţiative creative sunt în vecinătatea inerţiei şi a 

formalismului didactic. Suntem martori ai unui proces de evoluţie firească în plan 

instituţional prin împletirea valorilor tradiţionale ale şcolii cu integrarea în spaţiul 

european în condiţiile societăţii cunoaşterii. Ne exprimăm convingerea că prestaţia 

didactică a şcolii noastre se orientează spre servicii educaţionale de calitate sporită 

care să asigure fiecărui elev un parcurs de formare într-o lume în schimbare, tot mai 

complexă, diversă şi multiculturală. 
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Activitatea manageriala se axează prioritar pe domeniul calităţii procesului 

educaţional, precum şi pe domeniul gestiunii şi administrării eficiente şi efective a 

resurselor umane şi materiale.  

 

Ţinte ale marketing-ului:  

 Realizarea a cât mai multe proiecte şi programe educaţionale, în 

colaborare cu actori şi beneficiari ai educaţiei: autorităţi şi instituţii din 

comunitatea locală, O.N.G.-uri, universităţi;  

 Adecvarea ofertelor şi serviciilor educaţionale la cerinţele pieţei şi la 

nevoile reale ale comunităţii;  

 Promovarea imaginii instituţiei prin mediatizare, publicaţii, studii, analize, 

relaţiile cu publicul etc.;  

 Realizarea de venituri extrabugetare pentru finanţarea proiectelor proprii.  

 

Comunicarea internă:  

Forme de comunicare:  

Comunicare formală:  

 comunicare verbală: întâlniri de lucru, pe compartimente, comisii, consilii, 

ateliere de lucru ş.a.  

 comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de 

serviciu;  

 consultanţă: individual, pe echipe;  

Comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, lansări de 

reviste, mese rotunde, schimburi de experienţă ş.a.  

 

Comunicarea externă  

Diseminarea mesajului  liceului către diferite grupuri ţintă se realizează prin: 

popularizarea ofertei şi a nevoilor educaţionale, solicitare de parteneriate cu alte 

instituţii, în vederea relaţionării optime cu toţi beneficiarii educaţiei.  



 

19 

 

Medii de comunicare utilizate: mass-media, pagina web, postere, afişe, 

broşuri, pliante, evenimente educaţionale cu impact în rândul populaţiei (conferinţe, 

simpozioane, dezbateri, expoziţii, festivaluri etc.), publicaţii ale instituţiei (revista 

şcolii, lucrări de specialitate).  

 

Ţinte privind comunicarea:  

 eficientizarea comunicării interne şi externe;  

 „deschiderea” spre exterior (clientul/beneficiarul să fie informat şi să 

valorifice oportunităţile de educaţie oferite);  

 extinderea şi valorificarea mediilor de comunicare;  

 valorizarea imaginii şcolii în comunitate.  

 

 

3.Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Aplicarea corespunzătoare a 

legislaţiei în domeniul educaţiei 

 Numărul mare de elevi care 

optează pentru a studia în liceul 

nostru 

 Procentul foarte ridicat de 

promovabilitate obţinut la liceul 

nostru în ultimii ani la examenele 

naţionale 

 Numărul mare de premii obţinute 

de elevii liceului la concursuri 

şcolare  

 Baza materială foarte bună a 

 Spaţiul şcolar insuficient (raportat 

la solicitările de înscriere la liceul 

nostru) 

 Învăţarea în două schimburi 

 Insuficienta manifestare a 

inventivităţii şi creativităţii 

pedagogice a unor cadre didactice 

în vederea creşterii motivaţiei 

pentru învăţare a elevilor 

 Slaba implicare a unor familii în 

cadrul parteneriatului educaţional 

 Insuficienta implicare a unui 

număr restrâns de cadre didactice 
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liceului  

 Asigurarea securităţii elevilor 

prin sistem de supraveghere video 

şi serviciu de pază (gardian) 

 Numărul mare de proiecte 

educative şi activităţi 

extraşcolare, precum şi 

diversitatea temelor abordate în 

cadrul acestora 

 Oferta educaţională realistă, 

flexibilă şi diversificată 

 Tradiţia şi cultura liceului 

 Deschiderea manifestată şi 

sprijinul acordat de conducerea 

liceului pentru soluţionarea 

oricăror probleme 

 Asumarea unui învăţământ 

european modern 

 Inserţia adecvată a absolvenţilor 

în instituţiile de învăţământ 

superior 

 Management performant, reflectat 

prin progres şcolar, indicatori de 

performanţă 

 Existenţa unor structuri asociative 

ce menţin politicile educaţionale 

ale instituţiei (Asociaţia Părinţilor 

din liceul etc.) 

 Dotarea  sălilor de clasă cu 

în viaţa şcolii  

 Insuficienta responsabilitate a 

unor cadre didactice faţă de 

cataloage, documente şcolare, 

inclusiv a respectării procedurii de 

predare - primire a cataloagelor, 

consemnarea situaţiei şcolare a 

elevilor după examenul de 

corigenţe 

 Insuficienta utilizare a unor 

strategii  didactice care să aplice 

metode activ-participative de către 

unele cadre didactice 

 Evaluarea neunitară, subiectivă a 

elevilor de către un număr mic de 

cadre didactice 

 Omiterea motivării notei elevilor 

sau părinţilor de către unele cadre 

didactice şi lipsa de preocupare 

pentru formarea la elevi a 

deprinderilor de autoevaluare 

 Insuficienta preocupare a unor 

cadre didactice pentru păstrarea 

unui climat adecvat, cu 

respectarea disciplinei şcolare 

 Nerespectarea tuturor regle-

mentarilor procedurilor de către 

unele cadre didactice pentru 

organizarea deplasării elevilor la 
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mobilier nou, funcţional şi tablă 

ecologică, precum şi cu 

minilaptop şi videoproiector 

 Întreţinerea calculatoarelor şi 

asigurarea accesului acestora la 

internet 

 Studiul limbii spaniole cu un 

lector nativ din Spania atât la 

clasele gimnaziale, cât şi liceale 

de profil 

 Încadrarea cu personal didactic 

calificat în proporţie de 100%, în 

mare majoritate avînd grade 

didactice 

 Colaborarea eficientă şi promptă 

cu instituţiile administraţiei 

publice locale 

 Ethosul şcolar înalt 

 Asigurarea flexibilităţii, 

acordarea egalităţii de şanse tutror 

elevilor, deziderat exprimat chiar 

în misiunea şcolii 

  Participarea elevilor la proiecte 

europene, proiecte de schimb 

şcolar cu ţări ale UE 

 Obţinerea Diplomei de 

Bacalaureat Spaniol pentru elevii 

de la profilul filologie, bilingv 

limba spaniolă 

unele activităţi extracurriculare, 

astfel încât să se evite orice factor 

de risc 

 Insuficienta supraveghere a 

elevilor pe durata pauzelor  

 Slaba implicare a unor profesori în 

ceea ce priveşte respectarea ţinutei 

elevilor, disciplina şi frecvenţa 

acestora 
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 Numărul mare de manifestări 

ştiinţifice (simpozioane, 

conferinţe, workshopuri), 

concursuri şcolare organizate de 

liceu 

 Grădina şcolii cu o suprafaţă 

mare, amenajată sub forma unui 

parc, care asigură un cadru 

natural propice desfăşurării unor 

activităţi ecologice, recreative etc. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Promovarea unui cadru legislativ 

care încurajează iniţiativele şcolii 

şi implicarea partenerilor săi 

sociali 

 Existenţa universităţilor 

importante în municipiul Iaşi, ceea 

ce creşte interesul elevilor şi 

părinţilor pentru pregătirea liceală 

teoretică 

 Tradiţia locală care pune accent pe 

pregătirea teoretică, absolvirea 

ciclului liceal şi continuarea 

studiilor în învăţământul superior 

 Situarea liceului într-o zonă 

centrală a municipiului Iaşi 

 Existenţa a două şcoli generale în 

apropierea liceului 

 Scăderea populaţiei şcolare 

prognozată atât pentru nivelul 

gimnazial, cât şi pentru cel liceal 

 Starea economică şi/sau socială 

precară a multor familii din care 

provin elevii determină o slabă 

preocupare pentru progresul 

şcolar şi pentru nevoile de 

dezvoltare ale elevilor 

 Creşterea infracţionalităţii din 

cauza nepregătirii şi neutilizării 

corespunzătoare a forţei de muncă 

prin programe de integrare pe piaţa 

muncii 

 Abandonul şcolar şi neşcolarizarea 

sunt fenomene care, deşi în regres 

în ultimii ani, persistă din cauza 

unor factori obiectivi, de natură 



 

23 

 

 Existenţa în municipiul Iaşi a unui 

mare număr de muzee, mănăstiri şi 

biserici, a Mitropoliei Moldovei şi 

Bucovinei, a numeroase biblioteci, 

a Teatrului Naţional, Filarmonicii, 

a Institutului Cultural Francez, a 

Consiliului Britanic etc. 

 Existenţa în municipiul Iaşi a unui 

număr mare de ONG-uri, asociaţii, 

organizaţii care dezvoltă programe 

educaţionale pentru elevi şi tineri 

 Existenţa şi implicarea Grădinii 

Botanice “Anastasie Fătu” Iaşi, a 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Iaşi în derularea de proiecte 

educative în parteneriat cu liceul 

nostru 

 Continuarea programelor de 

combatere şi prevenire a 

delicvenţei juvenile, a consumului 

de droguri, a traficului de fiinţe 

umane şi a violenţei 

 Susţinerea tinerilor cu potenţial în 

performanţa şcolară prin Centrul 

de Excelenţă 

 Accesarea unor fonduri europene 

pentru programe şi proiecte 

 Creşterea rolului partenerilor 

sociali în planificarea ofertei şi 

socială (familii dezorganizate, fără 

venit sau cu venituri foarte mici, 

modele familiale negative, 

folosirea copiilor la diverse 

munci), culturală (căsătoria 

precoce a fetelor în familiile de 

rromi, refuzul părinţilor de a-şi 

şcolariza copiii), psihopedagogică 

(comunicare defectuoasă – şcoală – 

familie – comunitate), medicală 

(boli cronice, copii 

netransportabili) 

 Dificultăţi în finanţarea proiectelor, 

activităţilor educative, dezvoltarea 

lor fiind o condiţie a unui 

învăţământ modern şi eficient, pe 

toate laturile sale – formale, 

informale, nonformale 

 Slaba implicăre a autorităților 

locale în ceea ce priveşte buna 

funcţionare din punct de vedere 

administrativ a unităţilor de 

învăţământ, dublată de finanţarea 

insuficientă şi/sau întârziată 

 Rezistenţă la schimbare, la nivelul 

întregii societăţi 

 Lipsa de perspectivă pentru 

absolvenţii învăţământului superior 

 Prestigiul social nerestabilit al 

profesorului 

 Migraţia forţei de muncă din 
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antrenarea sporită a acestora în 

procesele decizionale 

 Oferta generoasă de cursuri de 

formare oferite de furnizori de 

educaţie 

învăţământ 

  

 

 

 

III.Direcţii de acţiune  

 

 Direcţiile de acţiune ale liceului nostru pentru anul școlar 2015-2016 sunt:  

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale  

 Creşterea calităţii educaţiei la liceul nostru 

 Monitorizarea procesului de predare – învăţare - evaluare din 

perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor 

pe elevi şi pe cerinţele lor educaţionale  

 Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor, în 

scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare  

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale (clasele a VIII-

a şi a XII-a )  

 Îmbunătăţirea calităţii managementului educaţional  

 Adaptarea ofertei educaţionale la specificul liceului nostrum şi la 

nevoile educaţionale ale elevilor / comunităţii locale, prin promovarea 

Curriculum-ului la decizia şcolii 

 Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ privind asigurarea şi 

evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin Comisia de 

Evaluare și Asigurare a Calității  

 Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică  

 Crearea unei culturi digitale în procesul de predare - învăţare - 

evaluare, a leadership-ului şi managementului şcolii prin 

implementarea de sisteme informatice de suport 
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 Crearea de reţele şi platforme care să faciliteze schimbul de 

cunoştinţe, informaţii, bune practici şi inovarea în educaţie.  

II. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale  

 Asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie; eliminarea oricăror 

forme de discriminare şi segregare  

 Monitorizarea implementării programelor şcolare la toate nivelurile şi 

disciplinele de învăţământ 

 Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea 

reducerii absenteismului  

 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale în contextul educaţiei incluzive  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie  

 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor 

elevilor cu aptitudini înalte, prin organizarea olimpiadelor, 

concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute  

 Eficientizarea activităţilor de consiliere în liceu  

IV. Dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ prin implementarea unor 

strategii manageriale eficiente  

 Dezvoltarea parteneriatelor active cu autorităţile şi comunitatea locală  

 Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii 

din comunitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea 

şcolii, cu educaţia, în general 

 Aplicarea legislaţiei cu privire la implementarea descentralizării  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitatea de 

învăţământ  

 Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin inspecţii 

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  
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 Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile 

metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivelul comisiilor metodice din 

liceu 

 Consolidarea parteneriatului între liceul nostrum și învăţământul 

superior în formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică  

 Colaborarea cu I.S.J. Iași și C.C.D. Iași pentru formarea continuă, în 

acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice  

 Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de 

specialitate, a colaborării cu mediul academic universitar 

VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară 

pentru elevi  

 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului 

cu cele ale comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările 

societăţii actuale  

 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în 

spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, 

muticulturalismului, într-o societate complexă, dinamică  

 Colaborarea cu Palatul Copiilor Iași, cu O.N.G. uri, cu alte instituții 

partenere, cu mediul cultural ieşean  

 Crearea unor oportunități educaționale în vederea promovării 

cetățeniei active și a dialogului intercultural prin parteneriate cu 

instituții relevante, cu mediul cultural ieșean 

 Dezvoltarea unor strategii educaţionale specifice în vederea prevenirii 

și combaterii situaţiilor de violenţă în liceu și în afara acestuia  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ 

al părinţilor  
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 Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală 

pozitivă a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, 

personală şi profesională (implicarea comunităţii locale)  

 Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare 

a adulţilor  

 Accentuarea rolului activ al şcolii ca centru de informare în domeniul 

educaţiei şi de formare a adulţilor/ partenerilor educaţionali  

 Monitorizarea inserţiei absolvenţilor  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

 Corelarea strategiilor instituției cu denersurile ISJ Iași și politicile 

educaționale ale MECȘ în vederea compatibilizării sistemului de 

învăţământ cu cel european  

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor 

proiecte educaţionale complexe şi diverse la nivelul unităţii şcolare  

 Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, în contextul 

modificărilor operate prin Programul Erasmus+  

 Iniţierea şi dezvoltarea unor noi programe finanţate prin F.S.E., atât în 

vederea creşterii calităţii activităţilor didactice şi educative, cât şi 

pentru formarea cadrelor didactice pentru a face faţă provocărilor unui 

învăţământ modern şi dinamic şi exigenţelor educaţionale ale 

societăţii cunoaşterii  

 Dezvoltarea de parteneriate şi schimburi de experienţă în zona 

transfrontalieră cu R. Moldova (Chişinău) şi Ucraina (Cernăuţi)  

 Asigurarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a infrastructurii şi 

echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, mentenanţei şi suportului 

TIC  
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 Organizarea de simpozioane, dezbateri, ateliere, work-shop-uri pentru 

prezentarea şi analiza modelelor educaţionale, manageriale, didactice 

din diferite spaţii culturale, colaborarea cu universităţi, biblioteci etc. 

 

Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale este principala direcţie strategică a 

politicii educaţionale promovate la nivelul liceului nostru. Se urmăreşte îmbunătăţirea 

competenţelor cadrelor didactice prin activităţi diverse de formare continuă şi 

dezvoltare profesională, formarea resurselor umane reprezentând opţiunea strategică 

esenţială, alături de dezvoltarea parteneriatelor, de comunicarea cu toţi actorii şi 

partenerii educaţionali, precum şi de promovarea lucrului în echipă, a 

interculturalităţii sau a exemplelor de bună practică pentru stimularea inovării în 

educaţie. Având ca obiectiv fundamental calitatea, educaţia presupune o lume în 

continuă mişcare care oferă instrumentele necesare de orientare în carieră pentru 

generaţiile de elevi. 

Corelând diagnoza cu obiectivele şi proiectele şcolii, pentru  anul şcolar 2015-

2016, ne propunem: 

 Adaptarea strategiilor de lucru la particularităţile psihointelectuale ale 

elevilor.  

 Diversificarea ofertei şcolii şi adecvarea acesteia la necesităţile de 

dezvoltare personală a elevilor, urmărindu-se stimularea interesului 

elevilor pentru investigare şi cercetare. 

 Diversificarea  modalităţilor de evaluare şi monitorizare a rezultatelor la 

învăţătură, disciplină şi a frecvenţei şcolare (utilizarea unor instrumente 

variate de evaluare, planuri de măsuri în vederea ameliorării deficienţelor 

constatate, informarea şi încercarea de responsabilizare a părinţilor în 

prevenirea eşecului şcolar, aplicarea sancţiunilor conform Regulamentului 

de ordine interioară). 



 

29 

 

 Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere şi orientare, conform 

curriculum-ului, dar şi a nevoilor identificate la nivelul colectivelor de 

elevi. 

 Consilierea părinţilor elevilor noştri în vederea realizării comunicării 

interpersonale şi mai ales a cunoaşterii problemelor specifice adolescenţei. 

 Realizarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională în colaborare cu 

unversităţi ieşene: Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Universitatea 

“Al.I.Cuza”, Universitatea “P. Andrei”, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi. 

 Derularea unor proiecte şi programe educative cu sprijinul unor 

parteneri educaţionali (proiectul Erasmus + de mobilitate şcolară 

Implementarea mediilor de învăţare virtuale 2014-1-RO 1-KA101-

001091, proiectul Erasmus + Competențe IT și lingvistice – garanție 

spre o angajabilitate de succes, proiecte realizate în parteneriat cu 

Casa Regală a României, proiectul Eco-Şcoală, precum şi 

valorificarea oportunităţilor de colaborare cu autorităţile locale, 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, precum şi cu muzee, biserici, 

biblioteci ieşene, Agenţia pentru Protecţia Mediului etc.).  

 Diversificarea ofertei pentru activităţi extraşcolare. 

 Creşterea numărului de cadre didactice participante la stagii de 

perfecţionare.  

 

Priorităţi ale liceului pentru anul şcolar 2015-2016:  

 Creşterea atractivităţii activităţilor educaţionale 

 Centrarea procesului de învăţământ pe formarea de competenţe  

 Utilizarea metodelor activ-participative, diferenţierea şi individualizarea 

învăţării 

 Utilizarea tehnicilor de stimulare a creativităţii elevilor, a mijloacelor de 

învăţare informatizată şi a mijloacelor de învăţământ  

 Dezvoltarea parteneriatului profesor - elev şi învăţarea centrată pe elev 
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 Activităţi de tip interdisciplinar 

 Adecvarea strategiilor de evaluare la nivelul particularităţilor colectivului 

de elevi 

 Stimularea şi pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri 

şcolare, la activităţi de informare şi cercetare 

 Reducerea absenteismului prin monitorizarea strictă a prezenţei elevilor la 

cursuri 

 Valorificarea interasistenţelor, a mentoratului, a lucrului în echipă în 

vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic 

 Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor noştri 

 Valorificarea, în cadrul procesului educaţional, a dotării materiale 

existente în şcoală. 

 

 DIRECTOR,                    DIRECTOR ADJUNCT, 

PROF.DR. ANCA DIMITRIU PROF. DANIELA MUNTEANU 


