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1. Introducere 

1.1. Tema de studiu în elaborarea PDI-ului pentru Seminarului  Teologic Ortodox 

„Sf. Ioan Gură de Aur” 

Tema de studiu în elaborarea PDI-ului pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan 

Gură de Aur” constă în asigurarea viziunii de dezvoltare în perioada 2018-2023 a seminarului și 

în stabilirea țintelor strategice, dar și a planurilor de acțiune și a planurilor manageriale. 

1.2. Motivația elaborării PDI-ului 

Motivația elaborării PDI-ului la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură 

de Aur” - Huși are la bază orientarea către rezultate, dar și existența unor preocupări permanente 

ale managementului unității de a dezvolta instituția astfel încât aceasta să fie adaptată nevoilor 

actuale din punct de vedere administrativ și curricular. 

Orientarea către performanță face ca implicarea în procesul de elaborare să fie unul 

participativ, direct. 

 

Prezentul document, constând în Planul de Dezvoltare Instituțională a Seminarului 
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Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” – Huși pentru perioada 2018-2023, reprezintă 

rezultatul demersului de analiză al informaţiilor obiective obţinute și primite din surse oficiale 

(statisticile existente) și ale informaţiilor subiective obţinute în urma anchetelor realizate la 

nivelul elevilor, al părinților, dar și al cadrelor didactice trecute prin filtrul catalizator al 

Consultantului. 

Necesitatea realizării acestui document rezidă din faptul că este un instrument tehnic de 

utilitate publică, o paletă largă de actori fiind interesată de existenţa, eficacitatea și beneficitatea 

acestuia. 

Aceasta poate fi utilizată în corespondență cu mediul căruia se adresează, astfel: 

1. Pentru Comunitate și Societatea Civilă – PDI-ul reprezintă un document care 

furnizează informaţii cu privire la dezvoltarea Seminarului  Teologic Ortodox                              

„Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși; 

2. Pentru mediul de afaceri – reprezintă un instrument pragmatic, prin care investitorii 

își pot construi strategia de dezvoltare la nivelul arealului geografic, utilizând resursele 

umane de care dispune    Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși; 

3. Pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși – reprezintă 

un ghid de lucru permanent, care conţine direcţiile de urmat; 

4. Pentru Inspectoratul Școlar Județean Vaslui – reprezintă garanția faptului că 

dezvoltarea seminarului se face pe principiile planificării participative, conține ținte 

strategice corect formulate și ancorate în timp, și rezultate predictibile în condițiile alocării 

juste a resurselor umane și financiare; 

5. Pentru factorii de decizie locali – reprezintă un îndrumător, care conţine acţiunile 

clare ce pot fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor strategice și reprezintă parte a 

Strategiei de Dezvoltare Locale a UAT, deoarece latura administrativ – investițională 

este strâns legată de UAT-ul Municipiului Huși. 

1.3. Importanța Elaborării Planului de Dezvoltare Instituțională 

Planul de Dezvoltare Instituțională reprezintă instrumental participativ care implică 

managementul instituției, comunitatea cadrelor didactice, părinții, dar și alți factori interesați și 

care are drept scop asigurarea dezvoltării unității de învățământ și creșterea calității actului 

educațional. 
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De cele mai multe ori, Planul de Dezvoltare Instituțională este un demers pe termen 

scurt, mediu și lung, acesta reprezentând o modalitate de protecție pentru viitorul comunității în 

care seminarul își desfășoară activitatea. 

De asemenea, trebuie menționat faptul că Planul de Dezvoltare Instituțională este 

instrumentul principal pentru luarea unor decizii care au la bază evaluări anterioare cu caracter 

justificativ. 

Un Plan Strategic bun trebuie: 

1. Să ia în considerare problemele critice de performanţă. 

2. Să creeze un echilibru între ceea ce organizaţia este în stare să facă şi ceea ce 

organizaţiei i-ar plăcea să facă. 

3. Să cuprindă o perioadă de timp suficientă pentru a înlătura lacunele în performanţă. 

4. Să fie vizionar – să comunice un viitor dorit. 

5. Să fie flexibil – să permită şi să se adapteze schimbărilor. 

6. Să ghideze procesul de luare a deciziilor la nivelul de jos – operaţional, tactic, 

individual. 

 

1.4. Metodologia de elaborare a Planului de Dezvoltare Instituțională 

Metodologia elaborării PDI-ului face parte din metodologia clasică de planificare 

strategică ce pornește de la analiza mediului existent bazându-se pe metodele clasice de planificare 

și ajungându-se la portofoliul de acțiuni necesare pentru dezvoltarea instituției. 

În executarea sarcinilor elaborării PDI-ului vom urmări o metodologie orientată spre 

rezultate, la fiecare etapă având stabilite ținte care vor fi atinse în urma desfășurării procesului. 
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Abordarea noastră va furniza informaţii despre contextul planificării în dezvoltarea 

instituţională din România, cu toate că vom beneficia şi de modele ale Uniunii Europene, precum şi 

de metode de lucru cunoscute în alte ţări. 

Mai mult decât atât, vom promova lucrul în echipă între Seminarul Teologic Ortodox     

„Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși şi toţi actanții locali relevanţi, pentru a sublinia necesitatea cooperării 

serioase între instituţii și pentru a asigura o abordare partenerială în procesul de planificare 

strategică. 

Considerăm că această metodologie trebuie să ajute atât la aprofundarea aspectelor tehnice 

ale analizei şi elaborării Planului de Dezvoltare Instituţională a Seminarului Teologic Ortodox     

„Sf. Ioan Gură de Aur”, cât şi la un transfer al experienţei practice corelate cu un asemenea proces. 

1.4.1.  Principii 

Printre principiile generale care vor sta la baza elaborării Planului de Dezvoltare 

Instituțională a Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, se regăsesc și următoarele: 

1. Principiul dezvoltării instituționale durabile – creşterea competitivităţii Seminarului 

Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși în scopul maximizării aportului acestuia la 

accentuarea progresului economic şi social; asigurarea unor oportunităţi în favoarea populaţiei, în 

vederea ridicării standardului educațional și de viaţă al acesteia; diversificarea şi promovarea 

oportunităţilor ocupaţionale, în scopul diminuării şomajului. 

2. Principiul participării și al transparenței – organizaţiile non-guvernamentale, sectorul 

privat, autoritățile locale și instituţiile internaţionale contribuie la procesul de planificare 

instituțională. Societatea civilă este de asemenea informată cu privire la politicile instituționale și se 

cere implicarea acesteia în dezvoltarea educației. 

3. Principiul continuității și al coordonării – în procesul de planificare instituțională este 

asigurată actualizarea politicilor educaționale curente, cât și coordonarea cu alte inițiative, de genul 

Strategiei de Dezvoltare Locală din comunitatea în care Seminarul Teologic Ortodox                    

„Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși își desfășoară activitatea. 

4. Principiul responsabilității – planificarea instituțională în elaborarea PDI-ului este un 

proces orientat spre obținerea de rezultate. Răspunderea există la nivelul managerial. 
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5. Principiul cooperării și al coerenței – Seminarul Teologic Ortodox                                       

„Sf. Ioan Gură de Aur”, implicat în elaborarea PDI-ului trebuie să își dovedească disponibilitatea 

pentru cooperare cu alte instituții publice, precum și cu alte organizații ale societății civile interesate 

sau afectate de politica educațională la nivel local, asigurând în acest fel o concepţie coerentă 

asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite și a măsurilor ce urmează a fi luate. 

Pentru a fi eficace, vom urmări ca procesul de planificare strategică să fie: 

 Cuprinzător – să angajeze în proces toată gama grupurilor de interese; 

 Interactiv – să confrunte situaţia prezentă cu situaţia potenţială; 

 Integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate nivelele; 

 Repetabil – să recunoască faptul că sistemele şi mediul în care acestea se manifestă sunt 

în continuă schimbare. 

1.4.2.  Etapele  metodologice 

Identificarea actorilor locali care vor fi implicaţi în procesul de elaborare al PDI-ului. 

Grupul actorilor locali trebuie să implice cât mai multe grupuri de parteneri, în aşa fel încât 

sã poată reprezenta cât mai bine posibil interesul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de 

Aur” - Huși. 

Este important ca, pe lângă reprezentanţii managementului seminarului, în elaborarea PDI-

ului să fie implicaţi și reprezentanţi ai părinților și chiar ai cetăţenilor localității în care instituția își 

desfășoară activitatea. 

Există tendinţa de a nu se considera importantă opinia elevilor, însă trebuie ținut cont de 

faptul că aceștia sunt BENEFICIARII activității de formare și în acest fel este evident că opinia lor 

este cea mai importantă. 

De asemenea PDI-ul trebuie să rezolve problema dezvoltării locale și educaționale prin 

parteneriat și participare autentică a tuturor actorilor locali cărora li se adresează. 

1.4.3.  Realizarea analizei preliminare 

O dată stabilite fundamentele, procesul de elaborare al Planului de Dezvoltare 

Instituţională continuă cu etapa de  analiză/audit. Sunt stabilite obiectivele, iar pentru atingerea 
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acestora vor fi luate în calcul mai multe alternative. 

Pentru fundamentarea reală a PDI-ului vom face apel la 5 surse de informații relevante 

(trei studii de opinie realizate în cadrul instituției pe   3 categorii de beneficiari: elevi, părinți și 

cadre didactice) și 2 surse de documentare (date ale Institutului Național de Statistică și date din 

solicitările de informații la nivelul  Seminarului). 

Astfel, se vor realiza 3 rapoarte de cercetare, distincte, pentru prezentarea datelor: 

1. Raport de cercetare privind opinia elevilor; 

2. Raport de cercetare privind opinia părinților; 

3. Raport de cercetare privind opinia cadrelor didactice. 

Pentru aceasta, este nevoie de analizarea punctelor tari și slabe ale resurselor interne ale 

organizației, precum și a oportunităților și amenințărilor oferite de forțele competiționale din mediul 

preuniversitar. 

Principala misiune a analizei preliminare face referire la structurarea mediului în care se 

plasează instituția şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta. 

1.4.4.  Misiune și viziune strategică 

 Misiunea organizației reprezintă scopul general și funcțiile acesteia. 

 Viziunea organizației reprezintă direcția viitoare a dezvoltării/evoluției. 

În condițiile în care este inițiat un proces de elaborare al Planului de Dezvoltare 

Instituţională, un pas important este comunicarea și analizarea misiunii actuale. Această analiză 

critică se realizează cu ajutorul unor întrebări: 

 Misiunea unității de învățământ este clară și țintește realitatea? 

 Misiunea unității de învățământ se regăsește  și la o altă organizație? 

 Există întrebări specifice sau modificări care țintesc respectiva misiune? 

 Credeți că este important să schimbați misiunea unității de învățământ pentru a o face 

mai adaptabilă la contextul în care este integrată? 

1.4.5.  Scop și strategii 

Obiectivele sunt corelate întotdeauna cu viziunea de dezvoltare. 
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Obiectivele organizaționale reprezintă continuarea firească a misiunii organizației, iar 

enunțarea de obiective în acord cu misiunea reprezintă un fundament important al realizării 

strategiei. 

Scopurile strategice sunt afirmații care privesc modul în care Seminarul urmează să se 

dezvolte în următorii ani de implementare a strategiei. Scopurile sunt construite pe impactul obținut 

și sunt calitative. 

Pentru fiecare obiectiv sunt construite strategii. Conținutul strategiilor este rezultatul 

analizei interne a organizației și a analizei externe a mediului care influențează Seminarul. O 

strategie este considerată ca având un impact bun, dacă îndeplinește următoarele condiții: 

1. Cumulează și ia în considerare informația provenită din analiza realizată; 

2. Ia în considerare oportunitățile oferite de context; 

3. Constituie o defensivă împotriva riscurilor externe; 

4. Evidențiază competențele și punctele tari ale organizației vizate; 

5. Identifică soluții pentru problemele organizaționale; 

6. Creează bazele pentru un avantaj comparativ al organizației; 

7. Apară avantajele comparative ale  organizației; 

După încheierea primelor două etape importante ale procesului de planificare strategică, 

următoarea fază o reprezintă luarea de decizii strategice. Dacă este necesară o schimbare a strategiei 

pentru rezolvarea discrepanței dintre performanțele planificate și cele realizate, sunt importante 

identificarea, evaluarea și selectarea de alternative de abordări strategice (opțiuni strategice). 

Organizațiile de dimensiuni medii cum sunt liceele dezvoltă de obicei strategii la trei nivele: 

 managerial; 

 curricular; 

 funcțional; 

Alternativa aleasă la fiecare nivel trebuie ulterior implementată. Rezultatele strategiei alese 

trebuie să fie evaluate, modificate și controlate. 
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Strategia la nivel managerial explorează de obicei modurile în care seminarul își poate 

defini o strategie de portofoliu favorabilă. Aceasta include decizii care au legatură cu tipurile de 

activități în care instituția ar trebui să se implice și cu fluxul de resurse financiare și non-financiare. 

Aceste decizii au o misiune unică, o linie de dezvoltare curriculară și se adresează unor nișe 

distincte. Managementul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși și corpul 

didactic al acestuia trebuie să definească o direcție strategică generală și să îmbine un portofoliu de 

unități strategice de dezvoltare. 

1.4.6.  Beneficii obținute în urma implementării PDI-ului pentru Seminarul Teologic 

Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși 

 

Beneficii 

În urma implementării Planului de Dezvoltare Instituțională pentru Seminarul Teologic 

Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși, acesta dispune de toate instrumentele necesare pentru a 

putea realiza obiectivele pe care și le-a propus în perioada 2018-2023. 

 

Beneficii corelate la nivel macro: 

1. Alinierea politicilor și programelor educaționale locale cu politicile naţionale și 

internaţionale, inclusiv cu Strategia Europa 2020 privind educația. 

2. Corelarea PDI-ului cu celelalate documente de planificare strategică la nivel local, 

judeţean, regional, naţional și european. 

3. Corelarea PDI-ului cu documente și strategii de acreditare privind calitatea în 

învățământul preuniversitar (stategia CEAC, standarde ARACIP). 

4. Corelarea PDI-ului cu strategiile  implicate  la nivel de Inspectorat Școlar Județean 

(PLAI și PRAI). 

 

Beneficii corelate la nivel micro: 

1. Planul de Dezvoltare Instituțională asigură o viziune unitară multi-anuală, atât 

pentru managementul Seminarului, cât și pentru întreg colectivul de cadre didactice. Astfel 

acesta oferă un orizont și direcții clare pentru activitatea din Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 
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Ioan Gură de Aur”, inclusiv prioritățile în alocarea resurselor. 

2. Prin auditul care s-a realizat pe parcursul elaborării PDI-ului s-au analizat aspectele 

importante la nivelul seminarului și în special latura administrativă, cât și cea curriculară, dar 

și resursele umane. 

3. Prin fundamentarea PDI-ului, managementul școlii împreună cu echipa de cadre 

didactice își fixează țintele strategice ale dezvoltării, dar și situația, condițiile și resursele 

concrete ale instituției, și ale comunității, pe care aceasta o deservește. 

4. Deși are un caracter situațional, în elaborarea lui avându-se în vedere mediul și 

condițiile concrete în care funcționează seminarul, PDI-ul oferă și o viziune asupra tendințelor. 

Avantajul major este faptul că în urma analizei SWOT, corelată cu auditul situației din cadrul 

instituției, se poate stabili modul în care sunt percepute aceste tendințe: ca oportunități sau ca 

amenințări. 

5. Amenințările evidențiate se pot transforma în oportunități, dacă la nivel managerial 

se iau deciziile potrivite, deci unul dintre beneficii este acela că, PDI-ul ajută la formularea 

deciziilor, reprezentând prin datele pe care le oferă, un suport real. 

6. Aduce îmbunătățiri la nivelul ofertei educaționale. 

7. Aduce metode și tehnici noi pentru satisfacția beneficiarului principal: ELEVUL. 

8. Prin modul său de implementare asigură o comunicare eficientă intra și extra 

seminar, realizată prin participarea tuturor la implementarea lui. 

9. Creează un impact real la nivelul imaginii instituției prin calitate și complexitate. 
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1.5. Planul de Dezvoltare Instituțională 

Planul de Dezvoltare Instituțională constituie referința majoră în elaborarea şi 

fundamentarea deciziilor din cadrul Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși. 

El formulează viziunea, misiunea, obiectivele, strategiile și tehnicile adoptate și definește 

mediul în care școala funcționează și își oferă serviciile comunității. 

Scopul Planului de Dezvoltare Instituţională este de a asigura un cadru coerent de 

prognoză al organizării şi funcţionării eficiente a Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de 

Aur” - Huși, prin elaborarea clară a obiectivelor strategice şi a planului de implementare al 

acestora. 

La nivelul unităților de învățământ prezintă o importanță deosebită, deoarece atenția 

este concentrată asupra finalităților educației, asigurând astfel coerența strategiei pe termen 

lung a instituției școlare și concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului 

(curriculum, resurse material-financiare, resurse umane).  

Planul de Dezvoltare Instituțională devine instrumentul principal pe care unitatea 

școlară îl poate utiliza pentru adaptarea la mediul extern și optimizarea resurselor în vederea 

atingerii obiectivelor propuse. Cu ajutorul acestuia se dorește eliminarea punctelor slabe, a 

cauzelor generatoare și a riscurilor asociate, precum și înlăturarea amenințărilor sau atenuarea 

efectelor acestora. 

În contextul modificărilor legislative (Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale), 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși a ales ca implementare a Planului de 

Dezvoltare Instituţională, perioada de 5 ani. 

Perioada aleasă pentru PDI, 5 ani, reflectă o perioadă optimă în care se pot aplica 

strategiile alese, pot fi operaţionalizate anual obiectivele generale şi specifice şi, mai ales, 

poate fi realizată analiza rezultatelor pe termen lung.  

Planul de Dezvoltare Instituțională al școlii este elaborat și fundamentat în strânsă 

concordanță cu mediul și condițiile în care își desfășoară activitatea, ținându-se cont de factorii 

care influențează eficiența activității educaționale: 

 scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 

 competiția tot mai accentuată între licee; 
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 schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

 politica managerială a școlii și a comunității locale. 

Planul permite, de asemenea, manifestarea personalităţii instituţiei de învăţământ, 

precum şi realizarea unei depline organizări, în concordanţă cu managementul financiar şi 

managementul administrativ al şcolii. 

Planul de Dezvoltare Instituţională reprezintă referinţa majoră în vederea elaborării şi 

fundamentării deciziilor în cadrul şcolii, după cum urmează: 

 formulează obiectivele şi programele pentru atingerea acestora; 

 defineşte mediul în care funcţionează şcoala şi serviciile pe care le aduce 

comunităţii. 

La modul general, prin întreaga activitate, se urmărește: 

 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; 

promovarea unui stil managerial democratic; crearea condiţiilor necesare pentru ca toţi 

membrii şcolii să aibă sentimentul apartenenţei la această instituţie; contribuția creativă și 

motivarea în îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor; 

 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; 

 colaborarea alături de comunitatea locală, într-o manieră care să sprijine 

înţelegerea reciprocă a contribuţiei pe care aceasta o aduce la dezvoltarea elevilor; 

 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. 

Planul de Dezvoltare Instituţională se înscrie într-un cadru mai larg de estimare a 

liniilor de dezvoltare, a politicilor şi strategiilor de urmat în învăţământul românesc, care să 

conducă la adecvarea procesului educaţional cu realitatea economico-socială şi culturală, la 

creşterea calităţii serviciilor educative  pentru  racordarea la modelele şi practicile europene. 

În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de Dezvoltare 

Instituţională anterior, dar şi de rezultatele exprimate în Rapoartele de activitate ale anilor 
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şcolari anteriori. 

De asemenea, se iau în considerare Programele manageriale ale directorului şi 

Planurile operaţionale anuale anterioare. 

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională a fost elaborat de o echipă de lucru, 

coordonată de Director și formată din reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie, alături de 

Consiliul Reprezentativ al părinţilor, și a pornit de la analiza responsabilă a atuurilor şi a 

slăbiciunilor interne, dar şi a oportunităţilor şi ameninţărilor externe. 

 

 

Actanții care participă în cadrul Planului și modul  în care aceștia  acționează 

Planul de Dezvoltare Instituțională reprezintă voința comună a personalului didactic, a 

personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți și 

reprezentanți ai primăriei), iar elaborarea lui pornește de la punctele tari și slabe ale activității 

educaționale, 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 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. 
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2. Privire de ansamblu asupra Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan 

Gură de Aur” - Huși 

2.1.  Seminarul  Teologic  Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” – unitate de prestigiu în 

învățământul preuniversitar județean 

2.1.1. Argument pentru valori și continuitate 

Un element esențial în ceea ce privește evoluția unei instituții este existența unor valori 

bine- definite, astfel încât toate părțile implicate (cadre didactice, personal administrativ, elevi, 

părinți) să se ghideze și să adere la valorile instituției de învățământ, în scopul creșterii și 

dezvoltării acesteia. 

Evoluția sistemului educațional din municipiul Huși a fost marcată de mai multe etape 

care au ajutat la construirea unei instituții cu un înalt prestigiu în cadrul învățământului 

vocaţional județean. 

Una dintre cele mai importante etape în evoluția instituției de învățământ analizate a 

fost marcată în anul 2000, atunci când școala a primit statutul de persoană juridică cu 

denumirea: Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”. Prin eforturile susținute ale 

tuturor părților implicate în procesul educațional, acesta s-a evidențiat între unitățile de 

învățământ de la nivel regional. 

Valorile morale, alături de misiunea instituției de învățământ, sunt elemente esențiale 

ale culturii sale, acestea definind credințe și norme comportamentale care reprezintă baza în 

ceea ce privește opinia actorilor implicați în desfășurarea lucrurilor la nivelul instituției de 

învățământ. Acest lucru poate fi de dorit și acceptat sau dimpotrivă, poate reprezenta o 

amenințare. 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși își desfășoară activitatea 

pe baza convingerii conform căreia educația reprezintă cel mai important motiv al schimbării 

și dezvoltării sociale. Acest proces al schimbării are ca fundament cunoașterea și implicarea 

tuturor părților. Valorile dominante ale  instituției  de  învățământ  vizate  fac  referire  în 

principal la cooperare, respect reciproc, egalitate, respectul pentru profesie, atașament față de 
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copii, respect față de profesia educațională, deschidere la schimbări, toate acestea fiind 

completate de un element care poate determina buna desfășurare a activităților și anume, 

entuziasmul. 

Un alt element foarte important în obținerea rezultatelor scontate este implicarea 

membrilor instituției în activitățile desfășurate. Astfel, climatul organizațional școlar este  

caracterizat de dinamism, lucru care conduce la stimulare profesională. 

Existența unor relații deschise și stimulative bazate în primul rând pe colegialitate, 

respect și sprijin reciproc reprezintă pentru angajații seminarului un pas important în atingerea 

satisfacției profesionale. 

Alături de relațiile intercolegiale, un aspect important vizează și relațiile directe cu 

colectivele de părinți, astfel încât desfășurarea actului educațional să aibă finalitatea dorită, și 

anume dezvoltarea elevilor în vederea formării personale și profesionale. 

2.1.2.  Dimensiunea didactică și educativă a activității Seminarului Teologic Ortodox 

„Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși 

Instituția de învățământ analizată, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de 

Aur” are o activitate foarte bine delimitată în sfera învățământului local și regional, 

remarcându-se prin intermediul rezultatelor obținute de către elevi și cadre didactice în diferite 

concursuri și proiecte școlare și extrașcolare. 

Activitatea educațională desfășurată de Seminarul din Huși se bazează pe un colectiv 

de profesori cu o înaltă pregătire profesională, orientată pe formarea de competențe cheie, 

reducerea abandonului școlar și a absenteismului în rândul elevilor. 

Prin intermediul dezvoltării parteneriatelor cu familia și comunitatea locală, seminarul 

își propune să ofere condiții favorabile de învățare, astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a-

și formeze competențele necesare integrării în societate. Pe baza acelorași considerente, 

curricula elaborată de școală, împreună cu părinții și elevii este adaptată intereselor celor direct 

implicați (cadre  didactice  și  elevi),  dar și caracteristicilor cadrului local. 
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În procesul educativ, o componentă importantă este reprezentată de activitățile 

extrașcolare în care sunt implicați profesorii și elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sf.  Ioan 

Gură de Aur”. 

Activităţile extraşcolare fac obiectul unor  serii de programe realizate în comun de 

către colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi 

drumeţii şi alte activităţi cu scop creativ. 

Misiunea instituției de învățământ din Huși conduce la îmbunătățirea continuă a 

procesului educațional prin: 

 dezvoltarea liberă și armonioasă a individualității umane; 

 formarea personalității autonome și creative; 

 urmărirea obiectivelor generale ale învățământului obligatoriu, la care se adaugă 

cele de specialitate, schemele orare; 

 urmărirea obiectivelor terminale ale ariilor curriculare care se regăsesc în 

programele pentru disciplinele studiate în şcoală. 

2.1.3.  Dimensiunea administrativă și financiară a activităților Seminarului Teologic 

Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși 

Activitățile de ordin administrativ și  financiar din  cadrul  Seminarului Teologic 

Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” - Huși sunt asigurate de către echipa administrativă a instituției. 

În atribuțiunile acesteia se încadrează valorificarea integrală a relațiilor cu instituțiile ierarhice 

superioare, dar și legătura cu restul comunității, respectându-se în același timp autonomia 

funcțională a resurselor interne. 

În ceea ce privește statutul școlii, aceasta este o instituție cu personalitate juridică. 

Din punct de vedere financiar este Centru Financiar Independent. 

În ultimii 5 ani s-a realizat planul de şcolarizare propus, într-o proporţie mulţumitoare. 

Se au în vedere și factorii de risc: scăderea numărului de copii și nivelul de sărăcie al populaţiei 

(care nu poate să susțină copiii la școlile unde există posibilitatea cazării în internate). De aici 

rezultă și oferta financiară facută de seminar în diferite situații prin implicarea parohiilor și 

găsirea de sponsori pentru cei fără posibilități materiale. 
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2.2.  Încadrarea liceului în contextul administrativ – temporal 

2.2.1. Privire de ansamblu asupra Municipiului Huși 

Orașul Huși este situat, din punct de vedere fizico-geografic, în partea de est a României, 

respectiv în partea de sud-vest a Depresiunii Huși, poziționată în partea extrem sud-sud-estică a  

Podișului Central Moldovenesc și în cea nord-estică a Dealurilor Fălciului, ambele subunități ale  

Podișului Bârladului, respectiv, ale Podișului Moldovei. Din punct de vedere matematic, pe teritoriul 

orașului se întretaie paralela de 46º41’ latitudine N cu meridianul de 28º03’ longitudine E. 

După reorganizarea administrativă din 1968, orașul Huși aparține județului Vaslui, fiind al 

treilea oraș ca importanță economică după Bârlad și Vaslui. În anul 1995 a fost declarat municipiu. 

Regiunea studiată se află la o distanță de circa 47 km de municipiul Vaslui și la circa 89 km de 

municipiul Iași, legătura dintre Huși și aceste orașe fiind asigurată prin șosele. 
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Intravilanul este drenat de două artere mai importante, Drăslăvățul, în sud (care are ca 

afluenți pâraiele Saca, Ochi, Schit) și Răești, în nord (format din Turbata și Șara). Aceste pâraie se 

unesc la SE de orașul Huși, formând pârâul Huși. 

Cea mai mare înălțime din apropierea orașului o întâlnim în partea de vest, în Dealul  

Dobrina (364,7 m), iar cea mai coborâtă este la ieșirea râului Huși din oraș, 60 m altitudine absolută. 

Suprafața totală a teritoriului administrativ este de 56,32 Km
2
. 

Clima în zona orașului Huși are un caracter temperat-continental cu nuanțe excesive, având 

o serie de particularităţi determinate de factorii locali: poziţia geografică, orientarea nord-sud, 

relieful, suprafaţa subiacentă şi acţiunea omului. 

Municipiul este amplasat într-o zonă colinară, caracterizată de dealuri domoale, văi 

largi, vii întinse și păduri de foioase. 

Mărturiile arheologice ne duc la ideea că orașul Huși a fost întemeiat în timpul domniei lui 

Alexandru cel Bun. Poziția sa avantajoasă, din punct de vedere geografic, economic, comercial îi 

permite o dezvoltare rapidă. În perioada 1400-1574, când în Moldova a fost o oarecare stabilitate 

economică și socială, numărul satelor a crescut simțitor, s-a intensificat schimbul de produse și s-au 

înființat așezări noi. 

Hușul este amintit și în actul din 23 ianuarie 1495 prin care Ștefan cel Mare confirmă fraților 

Leon și Petru „o bucată de pământ pe Sărata, parte ce este din Ialan și ce iaste, pe din gios de târgul 
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nostru Huși, ce iaste pe Drăslăvățu, fostă de demult a lui Mihai Buzea și a lui Hus, cumpărată de ei de 

la Nastea și cu nepoata ei Mărina fata Husului”. 

2.2.2. Scurt istoric al Seminarului Huși 

Înființarea seminariilor teologice datează de la începutul secolului al XIX-lea prin grija 

mitropolitului Veniamin Costache (1803-1808; 1812-1824) fost episcop de Huși (1792-1796) și 

Roman (1796-1803), născut la Roșiești, ținutul Fălciu, sprijinit de Alexandru Moruzi (1802-1806), 

domnitorul Moldovei. După mutarea călugărițelor de la Socola la Agapia, prin hrisovul (document 

oficial) din 26 iulie 1803, domnitorul va hotărî instalarea unei școli de dascăli la mănăstirea Socola, 

căreia îi va acorda în urma intervenției mitropolitului Veniamin Costache, o subvenție anuală de 2500 

lei de la vistierie. Această instituție va purta numele de „Seminaria Veniamina”. 

Prin articolul 425 al Regulamentului Organic se va hotărî ca în rândul preoților să fie 

acceptați numia cei care au absolvit Seminarul de la Socola și au obținut, în urma unui examen 

public, atestatul din partea episcopului și rectorului Seminarului. În urma unui act oficial din 1843, 

emis de Epitropia Seminarului Socola, în anul 1846 se vor deschide școli catehetice (premergătoare 

seminarului) în ținuturile Moldovei sub directa supraveghere a episcopului locului. Din eparhia 

Hușilor făceau parte școlile din Bârlad, Vaslui, Galați și Huși. Școala catehetică din Huși era 

superioară celorlalte, de aici fiind recomandați, de către episcop,  candidații în vederea hirotonirii. 

Pentru istoria Hușilor, Grigore Al. Ghica prezintă un interes aparte. În urma intervențiilor 

episcopului Meletie II Istrate (1851-1857) la domnitor, vor trece sub jurisdicția Episcopiei Hușilor 

din 1852, ținuturile Tutova și Cornului, punându-se bazele seminarului (1852) în cele ce aparțin lui 

Aga Panaitache Panu, cumpărate cu 1000 de galbeni. Acum se va înființa și internatul Seminarului 

ale cărui reparații încep în primăvara anului 1853 și vor fi sfârșite în 1854, de către Ioan Radovici. 

Toate acestea sunt o urmare a vizitei domnitorului în Huși, care va da 1000 de galbeni pentru 

construirea de noi clădiri pentru școala ce arsese în urma unui incendiu din 1844. În acele clădiri a 

funcționat la 1869 școala primară din Huși. Din 7 decembrie 1847, hușenii înaintează un memoriu 

domnitorului M. Sturza în care expuneau situația școlii care arsese în 1844 și cereau „să vă milostiviți 

a pune la cale zidirea acestei școli”. În anul 1851 Departamentul Cultelor și Instrucțiunii Publice va 

cumpăra cu 1000 de galbeni casele Elenei Panu în vederea deschiderii Seminarului Eparhial din Huși. 

Prima denumire este de ,, Școala bisericească a episcopiei Hușilor”. Primul director al Seminarului 
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Teologic din Huși este Veniamin Arhipescu (1852-1853). Cursurile seminarului au început cu șapte 

elevi și trei profesori, în timp ajungându-se ca în clasa I să fie 32 de elevi, iar în clasa a II-a 28 de 

elevi. 

Preocupat de nivelul de învățământ al seminariștilor, episcopul Meletie va chema pe 

Melchisedec Ștefănescu, în 1856, în funcția de rector al seminarului. Va conduce seminarul între 

1856-1861. Din toamna anului 1859 conducerea seminarului va ajunge sub directa incidență a 

Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice. În anul 1861 clădirea seminarului este terminată parțial. 

Lucrările sunt încheiate în 1868, localul va avea temelia de piatră, 21 de camere, beci, turn cu ceas și 

clopoțel. Pe frontispiciul clădirii se putea citi: „Seminarul Eparhiei Hușilor, 1858”. Unul dintre 

seminariștii înscriși la Huși în 1860 apreciat de Melchisedec Ștefănescu, a fost Gavriil Musicescu, 

care va fi sprijinit și stimulat de episcop. Este un bun cunoscător al muzicii psaltice, de la Huși având 

preferințe pentru muzica corală. Absolvă seminarul în 1864. 

Următorul director, numit pe 2 iunie 1862 este Inochentie Moisiu, care se va semna în 

acesată calitate pe un „antet seminarial” eliberat pe 8 august 1865. Următorul director al Seminarului 

este arhimandritul Policarp Popescu Bârlădeanul (1872-1876). 

Născut în comuna Gâdinți, județul Roman, intră în 1848 la Seminarul din Neamț, transferat 

apoi la Seminarul din Roman în 1858, ca profesor și inspector, ajungând în 1861 inspector al 

Seminarului din Huși. În 1873 este hirotonit ahiereu și numit membru al Sfântului Sinod. Va dărui 

bisericii Sf. Nicolae din Huși, unde a fost înmormântat, suma de 300 de galbeni necesară cumpărării 

de veșminte, cărți și își va lăsa cărțile sale Seminarului. După 1884 se nasc disensiuni în cadrul 

seminarului și izbucnesc o serie de incendii dubioase (13 mai 1888, 2-3 decembrie 1888, 28 

decembrie 1888, 19-20 ianuarie 1889). 

Seminarul Teologic din Huși va fi desființat în 1893 deoarece în clădire urma să se instaleze 

Gimnaziul Atanasie Panu și Școala de cântăreți înființată în 1891 de Silvestru Bălănescu. Gimnaziul 

se va transforma în Liceul Cuza Vodă, vechiul local fiind înlocuit cu altul nou. Pe 15 aprilie 1892, 

Episcopia face cunoscută înființarea Școlii de cântăreți în orașul Huși. Ministerul trimite o serie de 

cărți necesare acestei instituții. Cum era firesc, seminarul deținea o bogată bibliotecă, beneficiară a 

numeroase donații, dar și a personalităților care au stat în fruntea acestei instituții. Pe 8-20 mai 1882 

Episcopul Hușilor, președintele mulțumește președintelui Academiei Române pentru numerosele 

cărți donate bibliotecii Seminarului. Se poate observa valoarea bibliotecii, la care sa mai adaugă și 
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cărțile Episcopiei. Orașul Huși beneficia, prin Episcopie, de un fond de carte ce impresiona prin 

număr și valoare. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea colecții 

importante erau deținute în Huși și de biblioteci particulare. 

Prin decretul de lege dat pe 14 iulie 1919 și publicat în Monitorul Oficial nr.72 din 17 iulie 

1919, s-a hotărât înființarea unor Seminarii la Curtea de Argeș, Roman și Huși. La 23 august 1919 

Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice aduce la cunoștința episcopului de Huși înființarea 

Seminarului al cărui director să fie preotul Ioan Negoiță (1919-1929). O principală cauză a înființării 

Seminarului o constituie lipsa de preoți (lipsesc în jur de 57 de parohii) după război. O altă cauză 

reiese și dintr-o adresă din 1 decembrie 1919 către Ferdinan regele României Mari: „deschizându-se 

seminarul din Huși, reînființat prin decretul lege, locotenentul și episcopul eparhiei Hușilor, 

directorul și profesorii seminarului își îndreaptă gândul către Majestatea Voastră, care ați redat 

bisericii în această parte a țării un așezământ de cultură atât de necesar bisericii neamului.” 

Pentru buna desfășurare a cursurilor se vor închiria: fabrica Tomasch, din strada Stoianovici, 

casa C. Dinescu din str. Cuza Vodă, casa I. Herșcovici din str. Ștefan cel Mare, casa Harnagea și casa 

Carusatoș. Seminarul funcționa în șapte clădiri – două în curtea episcopiei și cinci din oraș.episcopul 

este informat pe 14 octombrie 1921 de Comitetul Școlar al Seminarului că în anul 1920-1921 sunt 

înscriși 220 de elevi. Din 1920 sunt lansate liste de subscripție în vederea construirii unui local pentru 

seminar începând cu anul 1922. 

Seminariștii scot o revistă satirică „Fluieră vânt” ilustrată, ce cuprindea versuri, proză, 

despre C-tin Ștefan Crișan, inițiatorul acestei lucrări, care se întreabă: „unde vor mai fi prețioasele 

exemplare ale acestei reviste unice în felul ei, de țepii căreia nu erau scutiți nici măcar mai marii”. La 

începutul anului 1922 s-a constituit societatea culturală „Drumul Crucii‟ care avea în program 

conferințe, studii, recitări, muzică. 

Seminariștii se asociază cu Liceul de băieți și Școala normală și vor scoate împreună la 

tipografia Corlățeanu revista „Zorile”. Sunt inițiate întreceri între seminariști și liceeni, se joacă piese 

de teatru. Această promoție a seminarului a dat Examenul de capacitate cu o comisie care avea ca 

președinte pe profesorul universitar Nicolae Cotos din Cernăuți. Acesta va recomanda cu această 

ocazie Ministerului, absolvenți pentru a le acorda burse la Oxford și Strassbourg. 

După moartea directorului I. Negoiță, din 1929, în documentul episcopiei întâlnim director 

pe Gheorghe I. Popescu, iar în cel din 1931 pe M. Bejenaru, urmat de Anton Popescu. Clădirea 
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seminarului era cea mai impresionantă din oraș, astăzi adăpostește o cazarmă militară. Seminarul 

Teologic este eliminat din bugetul statului la 1 septembrie 1931 și va funcționa exclusiv din taxele 

elevilor. Va fi desființat în 1932, iar Mihai Bejenaru va ajunge directorul Liceului „Cuza Vodă”. 

Legat de seminar au apărut: Anuarul Seminarului Teologic din Huși (1921-1922); Anuarul 

Seminarului Teologic Fălciu, (1922-1938); anuarul Seminarului Teologic din Huși (1923-1928). 

Odată cu înființarea episcopiei Hușilor în 1996 s-a reînființat și Seminarul Teologic, 

numindu-se Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”. 

În planul de învățământ al Liceului „Cuza Vodă” pe anul școlar 1996-1997 sunt cuprinse și 

clasa a IX-a teologie, și anul I cântăreți bisericești. În anul școlar 1998-1999 există trei clase de 

teologie și trei de cântăreți bisericești. Directorul Liceului teoretic „Cuza Vodă”, unde și-au 

desfășurat activitatea elevii Seminarului și cei de la cântăreți bisericești până în anul 2001 (doar elevii 

Seminarului), era profesorul Gh. Hoha, ajutat de directoarea adjunctă doamna profesoară Giosu 

Georgeta.  

În cursul anului școlar 1997-1998 s-au făcut câteva schimbări prin venirea protosinghelului 

Corneliu Onilă (episcop în toamna anului 1998) de la doctorat din Germania (Marburg), astfel în 

2001 elevii seminariști sunt mutați în corpul nou al Liceului Agricol „Dimitrie Cantemir” (fostul 

local Elena Doamna) sub directoratul arhidiaconului Costică Busuioc pînă în anul 2006. 

P.S. Ioachim, episcopul Hușilor este preocupat de modul de pregătire al elevilor de la 

teologie. Din păcate nu există o clădire proprie pentru desfășurarea cursurilor seminariale, dar asta nu 

înseamnă că membrii acestei școli în pofida atâtor greutăți, nu au putut pune Hușul pe hartă prin 

numerose diplome câștigate la concursurile naționale la I.B.O.R (locurile I și II), elevi coordonați de 

stimatul profesor Clit Costin. Seminarul se remarcă prin corul dirijat de preotul Marian Simion, care 

a participat la multe concursuri naționale și regionale calificându-se în primele trei locuri. 

Sub directoratul părintelui Andrei-Dragoș Zagan, școala seminarială prinde o nouă formă 

prin modernizarea unității de învățământ, prin înființarea unei biblioteci, obținerea în administrație a 

localului unde funcționează în prezent seminarul. 

2.2.3. Viziunea și misiunea Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” Huși 

Existența viziunii și misiunii unei instituții reprezintă o condiție esențială în societatea din 

prezent, aceste două elemente definind modul de comportament și conduită pentru persoanele care 

activează în cadrul său. De asemenea,  ele constituie elementele prin care aceasta se individualizează. 
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În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica 

indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de 

Aur”, din Huși, pune la dispoziția elevilor accesul la educație în vederea atingerii performanţei 

individuale şi colective prin aplicarea în practică a cuoștințelor științifice însușite, precum și 

educarea tinerilor în duhul principiilor vieții religioase și civice. 

Ținând cont de faptul că educaţia reprezintă motorul schimbărilor în plan social, politic și 

economic, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” îşi propune: 

 să asigure șanse egale în educaţie, indiferent de etnie, statut social, valenţe și aptitudini, 

creând un mediu prietenos și stimulativ în scopul valorizării elevilor; 

 să promoveze valorile interculturalității și implicarea activă a comunității în viața școlii, cât şi 

a şcolii în viaţa comunităţii; 

 să formeze caracterul și personalitatea elevilor, astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru viață; 

 să crească gradul de inserţie al absolvenţilor către învățămâtul superior sau către piața muncii; 

 să introducă în practică sistemul de management al calităţii în învăţământul preuniversitar 

(ARACIP) prin adoptarea celor mai bune proceduri de lucru și de sistem. 

Viziunea instituției constă în realizarea și dezvoltarea procesului educativ în vederea 

implementării unor servicii educaționale de înaltă calitate, astfel încât să se realizeze dezvoltarea 

liberă, integrală, responsabilă şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii 

autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni astfel apţi pentru integrarea socio-culturală şi 

profesională deplină într-o lume dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide. 

Misiunea Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși are la bază:  

 dezvoltarea competențelor intelectuale, a abilităţilor practice, a lucrului în echipă şi a 

disponibilităţilor afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-

profesională eficientă; 

 asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice și utilizarea lor trandisciplinară în medii culturale 

diferite; 

 educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii; 

 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile și principiile veții 

religioase și civice, a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător; 
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 formarea unei conduite morale care să inspire respectul și încrederea societății; 

 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie intelectuală, morală, religioasă, estetică 

și informațională pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu reale competențe de gândire 

critică într-o societate democratică; 

 dezvoltarea unei culturi organizaționale, care să promoveze valori esențiale împărtășite de 

profesori, elevi, părinți și de actori sociali din comunitatea locală în vederea centrării educației pe 

elev, a asigurării unui minimum eficient de competențe, util pentru o societate în schimbare. 

2.2.4. Cultura organizațională a Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” 

Cultura organizaţională este considerată ca fiind variabila descriptivă a şcolii. Realizând o 

analiză asupra a ceea ce reprezintă ea la nivelul şcolii se poate obţine o imagine de ansamblu a 

instituţiei în sine şi a vieţii organizaţionale derulate în interiorul său. 

Cultura organizațională a colectivului didactic și de elevi al școlii cuprinde un complex 

specific de valori, credinţe conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtășite de 

aceştia, care determină modul de comportare în interiorul și în afara școlii și care sunt transmise 

noilor generaţii de elevi. 

Valorile pe care se bazează mentalitatea colectivului școlii sunt cele fireşti:  credința, 

patriotismul, cinstea, corectiudinea, moralitatea, aprecierea efortului și muncii celor din jur, 

onestitatea în raporturile dintre membri, colegialitatea, altruismul, respectul și sprijinul reciproc. De 

fapt, aceste principii și valori sunt cele care îi vor călăuzi întreaga viață pe absolvenţii noştri, meniţi 

să devină la rândul lor formatori de caractere și personalități morale și  moralizatoare  deopotrivă. 

De asemenea, reiese din comportamentul personalului școlii în diverse împrejurări interesul 

pentru promovarea valorilor naţionale, pentru ridicarea intelectuală, moral-civică, comportamentală a 

elevilor. 

Colectivul școlii este format în mare parte din persoane interesate de perfecţionarea în 

specialitate și metodică. Există o opinie generală conform căreia în condiţiile actuale ale dezvoltării 

învățământului este necesară această perfecţionare. 

Se merge pe ideea că fiecare membru al colectivului școlii trebuie să realizeze cât mai mult 

din acest punct de vedere, prin activitatea la catedră, în cadrul comisiilor, cercurilor, participarea la 
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cursuri de pregătire și perfecţionare, înscrierea la grade, utilizarea experienţei altor cadre didactice, 

activități extracurriculare etc. 

O altă idee care caracterizează gândirea majorității personalului didactic este aceea că  în 

centrul activității didactice trebuie să stea interesul elevului, ridicarea lui până la un nivel compatibil 

cu cerinţele societății actuale, asigurarea unui bagaj suficient de informaţii, dar și a unui bagaj de 

deprinderi moral-civice și religioase, care să constituie o bază solidă pentru dezvoltarea sa ulterioară. 

În şcoala noastră elevul este privit ca o persoană cu necesități și personalitate diferite, nu ca un 

simplu nume în catalog. Se ține cont în activitatea educativă de nivelul de educaţie al mediului din 

care provine elevul, de sistemul de valori al acestui mediu, iar pe baza analizei acestor factori se oferă 

un anumit tip de înțelegere, de comportament față de elevi. 

Se respectă principiul conform căruia „elevul nu e un sac pe care îl umpli, ci o lumânare pe 

care o aprinzi" – P.F. Daniel Ciobotea, Patriarhul BOR. 

Un punct forte al mentalității colectivului școlii este aprecierea corectă, cinstită a 

performanțelor elevilor indiferent de poziţia socială a familiei. Aici nu se fac concesii de niciun fel, 

iar comportarea cadrelor este constantă, fără părtinire față de elevi. 

Colectivul școlii promovează de asemenea, curajul răspunderii față de propriile fapte, acest 

lucru transmițându-se și elevilor, care în timp învață că drepturile implică și  responsabilități, iar 

faptele au urmări pe care trebuie să și le asume. 

La noi se învață că nimeni nu are numai drepturi ci și răspunderi, iar dacă acestea nu sunt  

asumate și respectate atunci nu se poate realiza un climat normal de activitate atât în şcoală cât și în 

afara ei. Fiecare persoană poartă în sine chipul lui Dumnezeu, fapt ce te obligă să o respecţi, fie 

acesta și singurul motiv. 

VALORILE NOASTRE: 

Profesionalism – a avea cunoștințe, abilități și respect față de profesia aleasă, cu dorinţa de a 

fi cel mai bun în domeniul său de activitate. 

Echitate – a promova egalitatea șanselor în actul educațional. 

Noutate – a educa elevii în condiții optime impuse de schimbare. 

Toleranţă – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei. 

Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea propriilor acţiuni. 
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Umanitate și respect– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de 

proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 

Lucru în echipă – a dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, 

folosind metode participative și consultative atât în activitățile, cât și în parteneriatele educative. 

Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a 

avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în 

faptă. 

Cooperare – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea 

Educaţiei Naţionale: „dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în 

formarea personalităţii autonome şi creative”.  

Din această perspectivă, finalităţile Seminarului Teologic propun formarea unui 

absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee 

de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială.  

 

ANALIZA  PESTEL 

FACTORII POLITICI: 

O analiză atentă a situației factorilor politici existenți la nivelul unui stat, poate ajuta la 

creșterea eficienței activității instituțiilor de învățământ. 

La nivelul instituțiilor școlare, factorii politici care exercită o importantă influiență sunt: 

 cadrul legislativ specific învăţământului care preconizează descentralizarea şi 

autonomia sistemului de învăţământ – Planul strategic al Ministerului Educaţiei Naționale cu  

priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 

educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 

 gradul de stabilitate a climatului politic, care determină schimbări repetate ale legislației 

în domeniul educației; 

 riscul politic: corupție, tensiuni etnice, respectiv sindicate; 

 politica monetară, bugetară și fiscală în vigoare la nivelul statului cu implicații atât în 

procesul de alocare a resurselor, cât și în cel de control al cheltuielilor; 



 

       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN – VASLUI   

EPISCOPIA HUŞILOR 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX  

,,SF. IOAN GURĂ DE AUR”  HUŞI 
Str. I. Al. Angheluş, nr. 1, mun. Huşi, jud. Vaslui 

Tel./fax: 0235/471599 

web:www.seminarulteologichusi.ro;   

e-mail: seminarulteologichusi@yahoo.com 
 

29 

 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 

administraţie şi finanţare; 

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin 

proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene –programele de 

dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotare cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de 

carte, SEI (sistem educaţional informatizat), etc.; 

 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi – Programul 

guvernamental „Bani de liceu”; 

 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor 

cu finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale; 

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şi internaţionale. 

FACTORII ECONOMICI: 

Factorii economici sunt cei care formează mediul economic în care operează instituțiile 

dintr-un stat. Situația existentă la nivel macroeconomic afectează toate domeniile de activitate. 

Dintre factorii externi de natură economică se evidențiază: 

 apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o măsură mai 

mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul crescut al firmelor 

pentru angajarea absolvenţilor); 

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a 

proiectelor; 

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din 

partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii; 

 nivelul salarizării descurajează specialiştii, care vor să activeze în domeniul educațional; 

 se pot elabora bugete de venituri şi cheltuieli realiste, şi se pot iniţia proiecte de investiții 

referitoare la dezvoltarea organizațional-instituțională; 

 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la 

diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări), precum şi parteneriate pentru finanţarea acţiunilor 

sistemului de învăţământ (stagii de practică, cercetare ştiinţifică, etc.); 
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FACTORII SOCIALI: 

Factorii sociali sunt cei care formează mediul specific (mediul demo-psiho-lingvistic) 

constituit din modele de comportament individuale și de grup care reflectă atitudini, valori și 

obiceiuri: 

 oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este 

dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională; 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale influențează apariția abandonului şcolar; 

 expectativele comunităţii de la instituția școlară; 

 rolul sindicatelor şi al societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creșterea cererii venită din partea populației pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de 

învăţare continuă transformă unitățile de învățământ în furnizori de servicii educaționale. 

FACTORII TEHNOLOGICI: 

Factorii tehnologici sunt cei care stau la originea formării mediului tehnologic. Tehnologia, 

în sensul larg al noțiunii,  constituie acea componentă a macromediului. 

 extinderea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, 

televiziune prin cablu, telefonie mobilă, etc.) ușurează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic ajută individul, să înveţe pe tot 

parcursul vieţii, ceea ce presupune o reactualizare a cunoştinţelor profesionale în fiecare 

treaptă a carierei; 

 modernizarea metodelor de predare tradiționale prin generalizarea practicilor 

educaţionale inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la distanţă); 

 apariţia şi derularea cursurilor de instruire şi formare prin intermediul şcolilor 

virtuale şi al spaţiilor de învăţare virtuală; 

 necesitatea de instruire a personalului cu noile tehnologii IT; 

 calitatea tehnologiei folosite are implicaţii directe în productivitatea muncii şi 

disponibilitatea serviciilor IT; 

 introducerea noilor tehnologii precum şi creșterea calitativă a celor deja existente 

implică sporirea costurilor în investiţii şi a celor referitoare la pregătirea cadrelor didactice; 

 dificultăţile de acces ale elevilor la documentaţia în format electronic. 
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FACTORII ECOLOGICI: 

Din grija pentru generațiile viitoare, preocupările pentru domeniul ecologic au crescut. 

Astfel, se urmărește reducerea poluării și utilizarea materialelor eficiente în același timp cu reciclarea 

și refolosirea lor. 

 în unităţile de învăţământ educaţia ecologică devine prioritară; 

 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de 

mediu (preluarea şi incinerarea resturilor menajere provenite de la cantină, sortarea deşeurilor 

provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic, hârtie, resturi alimentare etc.); 

 reabilitarea termică a clădirilor; 

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă, astfel încât să se 

protejeze mediul înconjurător; 

 catastrofe naturale; 

 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; 

FACTORII LEGISLATIVI: 

Influiența factorilor legislative se concretizează într-un ansamblu coherent de decizii și de 

mijloace prin care decidenții asigură, pe parcursul unei perioade  specificate, compatibilitatea între 

opțiunile educaționale fundamentale și constrângerile caracteristice câmpului social în care  acestea 

se aplică: 

 învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică, cu 

profilurile umanist şi real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi 

protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

  Ministerul Educaţiei Naționale este abilitat  să stabilească prin planurile-cadru de 

învăţământ, în funcţie de dinamica   socială,   economică   şi  educaţională, specializări diferite în 

cadrul profilurilor; 

 unităţile de învăţământ liceal se organizează cu una sau mai multe filiere şi unul sau mai 

multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau 

specializări, conform legii; 

 unităţile de învăţământ în care se organizează filiera  tehnologică  sau  vocaţională a 

liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice 
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locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele 

strategice regionale, judeţene şi locale; 

 stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaţionale se pot 

organiza la nivelul unităţii de învăţământ şi/sau la operatorii economici ori instituţiile publice cu care 

unitatea de învăţământ are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizaţii-gazdă din 

străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene – componenta de formare profesională 

iniţială; 

 operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unităţile de învăţământ, burse 

de şcolarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spaţiilor de pregătire practică sau locuri 

de muncă pentru absolvenţi pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit prevederilor legale. 

 

3. Analiza mediului intern 

3.1. Oferta educațională  

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” este organizat pentru filiera 

vocațională – profilul Teologie ortodoxă și filiera teoretică – profilul Filologie. 

Liceul nostrum pregătește elevi în vederea slujirii Bisericii și a comunității în dimensiunea 

teologică și didactică. Finalizarea învățământului teologic liceal se face cu calificare profesională, 

obținând Atestatul Teologic, ca recunoaștere a cunoștințelor teologice de nivel mediu. 

Clasele a IX-a, profilul teologic, oferă în fiecare an un număr de 28 elevi încredințați slujirii 

în Biserică, iar clasa a IX-a, profilul filologic, cu același număr de elevi pe clasă, pregătește viitorii 

specialist în domeniul științelor umaniste și teologice. 

Elevii sunt instruiți pentru a fi pregătiți în vederea integrării într-un contex european care va 

fi, fără îndoială, foarte competitiv și pentru a permite tuturor să descopere realitățile culturii 

europene. În același timp, ei sunt educați în spiritual moral-religios pentru promovarea spiritualității 

ortodoxe ca manifestare firească a identității românești. Ambele profiluri constituie o pepinieră 

pentru instituțiile de învățământ superior din țară și în special pentru Universitatea „Al. I. Cuza” din 

Iași.  

Planul de școlarizare cuprinde toate nivelurile de pregătire pentru un liceu vocational și 

theoretic, cursuri de zi. 
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Prin planul cadru se fixează numărul de ore de formare colectivă care variază între 29 și 33 

ore/săptămână cuprinzând, pe arii curriculare, disciplinele cuprinse în trunchiul comun și cele din 

curriculum diferențiat. 

Orarul este organizat astfel încât să asigure coerența activităților de formare profesionale, 

alternarea disciplinelor care privesc formarea în specialitate cu cele care contribuie la formarea 

culturii generale, a capacităților de relaționare socială sau de formare a limabjului teologic și 

aprofundarea limbilor străine: engleză și franceză. Se tine cont de gradul de solicitare al diferitelor 

discipline de studiu, cât și de necesitatea sarcinilor independente necesare pentru fiecare materie în 

parte. 

Orarul este organizat pentru învățământul liceal în reperele orare 7:30 – 14:30, cu 

respectarea distribuirii pe diferitele cabinet și laboratoare, astfel încât să se asigure o folosire 

judicioasă a acestora în procesul de instruire. 

Organizarea activităților extracurriculare se face astfel încât să nu ducă la o suprasolicitare a 

elevilor, să asigure o complementaritate firească față de activitățile curriculare și să contribuie și la o 

relaxare a participanților. În cazul activităților extracurriculare, orarul se întocmește pornind de la 

resursele material ale instituției și de la doleanțele manifestate de elevi, prin negociere direct 

professor-elevi. 

Plecând de la faptul că la finalizarea cursurilor liceale elevii primesc un atestat ce 

echivalează cu nivelul mediu de pregătire teologică, nivel maxim pentru un absolvent de învățământ 

preuniversitar, apare ca absolut necesară asigurarea unui curriculum care să asigure elevului 

dobândirea unor competențe generale și specific necesare apostolatului social al Bisericii. 

 

3.2. Curriculum 

Principiile, opțiunile și obiectivele curriculare prioritare derivă din misiunea școlii stabilită 

de finalitățile învățământului liceal – filierele vocațională și teoretică. Prin structura și conținutul 

curriculum-ului la decizia școlii, se urmărește asigurarea unei formări teoretice și practice în profilul 

ales de fiecare elev și, în egală măsură, formarea unor caractere religios-morale, tolerante necesare 

unei societăți pluriculturale. 

În acest sens școala oferă următorul CDȘ afferent ariilor curriculare Teologie și Filologie: 

 Liceu Vocațional, profil Teologie: 
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- Clasa a IX-a CDS:  

 Muzică bisericească 1h/săptămână; 

 Formare duhovnicească 1h/ săptămână. 

- Clasa a X-a CDȘ: 

 Muzică bisericească 1h/săptămână; 

 Formare duhovnicească 1h/ săptămână. 

- Clasa a XI-a CDȘ: 

 Istoria Bisericii Ortodoxe Române 1h/ săptămână; 

 Patrologie 1h/ săptămână. 

- Clasa a XII-a CDȘ: 

 Dogmatică 1h/ săptămână; 

 Îndrumări misionare 1h/ săptămână; 

 Istoria Bisericească Universală 1h/ săptămână. 

 Liceu Teoretic, profilul Filologie: 

- Clasa a IX-a CDS:  

 Studiul Vechiului Testament1h/ săptămână; 

- Clasa a X-a CDȘ: 

 Studiul Vechiului Testament1h/ săptămână; 

- Clasa a XI-a CDȘ: 

 Limba română 1h/săptămână 

 Limba modernă 1h/săptămână 

 Istorie 1h/săptămână 

 Geografie 1h/săptămână 

 Studiul Noului Testament1h/ săptămână; 

 Formare duhovnicească 1h/ săptămână. 

- Clasa a XII-a CDȘ: 

 Limba română 1h/săptămână 

 Limba modernă 1h/săptămână 

 Istorie 1h/săptămână 

 Geografie 1h/săptămână 
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 Studiul Noului Testament1h/ săptămână; 

 Formare duhovnicească 1h/ săptămână; 

 Științe socio-umane 1h/ săptămână. 

Curriculum-ul diferențiat se prezintă astfel: 

Profilul Teologie ortodoxă 

- Clasa a IX-a  

1. Limba latină     1 oră/săptămână 

2. Limba greacă    1 oră/săptămână 

3. Studiul Vechiului Testament  1 oră/săptămână 

4. Studiul Noului Testament  1 oră/săptămână 

5. Dogmatică     1 oră/săptămână 

6. Muzică bisericească   2 oră/săptămână 

7. Formare duhovnicească   1 oră/săptămână 

- Clasa a X-a  

1. Limba latină     1 oră/săptămână 

2. Limba greacă    1 oră/săptămână 

3. Studiul Vechiului Testament  1 oră/săptămână 

4. Studiul Noului Testament  1 oră/săptămână 

5. Dogmatică     1 oră/săptămână 

6. Muzică bisericească   2 oră/săptămână 

7. Formare duhovnicească   1 oră/săptămână 

- Clasa a XI-a  

1. Limba latină     1 oră/săptămână 

2. Limba greacă    1 oră/săptămână 

3. Studiul Vechiului Testament  1 oră/săptămână 

4. Studiul Noului Testament  1 oră/săptămână 

5. Dogmatică     3 oră/săptămână 

6. Muzică bisericească   2 oră/săptămână 

7. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 1 oră/săptămână 

8. Istoria Bisericii Universale  1 oră/săptămână 
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9. Catehetică     1 oră/săptămână 

10. Patrologie     1 oră/săptămână 

11. Liturgică      2 oră/săptămână 

12. Educație muzicală   1 oră/săptămână 

13. Formare duhovnicească   1 oră/săptămână 

- Clasa a XII-a 

1. Limba latină     1 oră/săptămână 

2. Limba greacă    1 oră/săptămână 

3. Morală creștină    1 oră/săptămână 

4. Studiul Noului Testament  1 oră/săptămână 

5. Studiul Vechiului Testament  1 oră/săptămână 

6. Dogmatică     3 oră/săptămână 

7. Omiletică     1 oră/săptămână 

8. Muzică bisericească   1 oră/săptămână 

9. Istoria Bisericii Ortodoxe Române 1 oră/săptămână 

10. Istoria Bisericii Universale  1 oră/săptămână 

11. Catehetică     1 oră/săptămână 

12. Liturgică      1 oră/săptămână 

13. Educație muzicală   1 oră/săptămână 

14. Formare duhovnicească   1 oră/săptămână 

Profilul Filologie: 

- Clasa a IX-a 

1. Limba română    1 oră/săptămână 

2. Limba modernă 1    1 oră/săptămână 

3. Istorie      1 oră/săptămână 

4. Geografie     1 oră/săptămână 

5. Logică, argumentare și comunicare 1 oră/săptămână 

- Clasa a X-a  

1. Limba română    1 oră/săptămână 

2. Limba modernă 1   1 oră/săptămână 
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3. Istorie      1 oră/săptămână 

4. Geografie     1 oră/săptămână 

5. Psihologie     1 oră/săptămână 

- Clasa a XI-a  

1. Limba română    1 oră/săptămână 

2. Limba modernă 1   1 oră/săptămână 

3. Limba modernă 2   1 oră/săptămână 

4. Limba latină    2 oră/săptămână 

5. Științe      1 oră/săptămână 

6. Literatură universală   1 oră/săptămână 

7. TIC     1 oră/săptămână 

- Clasa a XII-a  

1. Limba română    1 oră/săptămână 

2. Limba modernă 1   1 oră/săptămână 

3. Limba modernă 2   1 oră/săptămână 

4. Limba latină    1 oră/săptămână 

5. Științe      1 oră/săptămână 

6. Literatură universală   1 oră/săptămână 

7. TIC     1 oră/săptămână 

Pentru fiecare clasă s-au stabilit mai multe pachete opționale, astfel încât fiecare elev să 

poată alege în funcție de propriile lui interese și disponibilități. 

În funcție de noua filosofie în organizarea învățământului preuniversitar, în cele două 

profiluri ale sale va fi analizată și fixată noua ofertă a școlii care să răspundă cerințelor educativ-

formaive. 

Analiza SWOT 

Pentru a realiza o bună diagnoză a resurselor curriculare, vom apela la metoda (tehnica 

SWOT). 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Pentru fiecare nivel de școlarizare, școala 

dispune de întregul material curricular (planuri 

de învățământ și programe școlare, ghiduri 

- Ponderea redusă a curriculum-ului 

crosscurricular; 

- Pondere redusă a materialelor auxiliare 
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metodologice, auxiliare curriculare – manuale, 

caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare, etc.); 

- Elaborarea de CDS în vederea orientării spre 

aprofundarea cunoștințelor teologice și 

filologice; 

- Alegerea de către profesori a manualelor 

alternative din oferta manualelor aprobate de 

MEN; 

- Utilizarea materialelor auxiliare elaborate la 

nivel național corespunzătoare profilelor: 

teologie și filologie; 

- Implicarea elevilor în stabilirea CDS; 

- Personal didactic calificat în proporție de 

100%; 

- Cadre didactice cu rezultate deosebite în 

activitatea științifică și profesională materializate 

în: masterat, doctorat, cărți, articole de 

specialitate; 

- Implicarea și participarea directă a cadrelor 

didactice în rezolvarea problemelor școlii. 

proprii la ariile curriculare „Limbă și 

comunicare” și „Om și societate” 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- CDȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinței 

de informare și cunoaștere în diferite domenii 

de activitate; 

- Oferta CDȘ vine în sprijinul aprofundării 

cunoștințelor teologice, a culturilor și 

civilizațiilor clasice și moderne, și contribuie la 

dezvoltarea unei motivații interinseci pentru 

învățare; 

- CDȘ permite valorificarea abilităților 

individuale; 

- Existența auxiliarelor curriculare elaborate 

la nivel național. 

- Insuficienta diversificare și adecvare a CDȘ 

la cerințele și solicitările părinților și elevilor 

poate scădea motivația acestora pentru învățare 

precum și interesul pentru această unitate de 

învățământ. Există riscul micșorării numărului 

de cereri de înscriere în instituție; 

- Curriculum elaborat pe orizontală, fără a 

exista o viziune de ansamblu; 

- Instabilitatea legislației școlare; 

- Proporția Trunchi comun-CDȘ din planul-

cadru nu permite dezvoltarea ofertei 

educaționale. 

3.3. Resursele umane 

3.3.1. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Personalul didactic cuprinde un număr de 19 cadre didactice. Dintre acestea 8 au gradul 

didactic I, 3 au gradul didactic II, 4 au gradul didactic definitiv, iar 4 sunt asociați. 

Echipa managerială este formată din director, consilier educativ și administrator financiar. 
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Personalul didactic al școlii, preocupat de asigurarea calității procesului de învățare-predare 

urmează cursuri de formare organizate de Casa Corpului didactic, de Universitatea „Al. I. Cuza” – 

Iași și de alți furnizori de pregătire continuă. 

Personalul didactic auxiliar este în număr de 5 din care: 

- 1 secretar 

- 1 bibliotecar 

- 1 administrator financiar 

- 1 pedagog 

- 1 supraveghetor de noapte 

Personalul nedidactic: 1 îngrijitor. 

Atât personalul didactic auxiliar, cât și cel nedidactic este calificat, flexibil și competent. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Cadre didactice cu rezultate deosebite în 

activitatea științifică și profesională 

materializate în: masterat, doctorat, cărți, 

articole de specialitate; 

- Implicarea și participarea directă a 

cadrelor didactice în rezolvarea problemelor 

școlii; relațiile interpersonale (profesor-elev, 

conducere-subalterni, profesori-părinți, 

profesori-profesori etc.) existente favorizează 

crearea unui climat educațional deschis, 

stimulativ; 

- Există o bună delimitare a 

responsabilităților cadrelor didactice (există 

mai multe comisii, pe diverse probleme) 

precum și o bună coordonare a acestora; 

- Ameliorarea relației profesor-elev prin 

intermediul Consiliului Elevilor; 

- Încadrarea cu personal calificat 

înproporție de 100%; 

- Ponderea cadrelor didactice cu 

performanțe în activitatea didactică este de 

80%; 

- Cadrele didactice formate prin 

masterat, studii postuniversitare și doctorate; 

- Accesul permanent la internet atât al 

- Ponderea relativ mică a metodelor activ-

participative aplicate în procesul instructiv-

educativ; 

- Utilizarea relativ redusă a mijloacelor 

tehnice și moderne în procesul de predare-

învățare; 

- Lipsa formării cadrelor pe metodele de 

lucru interdisciplinare; 

- Lipsa formării pe dezvoltarea 

parteneriatului școală-comunitate; 

- Formarea insuficientă a cadrelor didactice 

pe sistemul asigurării calității; 

- Lipsa formării cadrelor în domeniul 

realizării de proiecte educaționale; 
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cadrelor didactice, cât și al elevilor; 

- Asumarea misiunii școlare; 

- Susținerea unui sistem de valori moral-

creștine care promovează moralitatea, 

încrederea, toleranța și cinstea; 

- Existența unui feed-back informațional 

legat de eșecul școlar. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI  

- Numărul de întâlniri și activități comune 

ale cadrelor didactice favorizează 

împărtășirea experienței, o comunicare mai 

bună, creșterea coeziunii grupului; 

- Întâlniri frecvente între cadrele didactice 

și părinții acestora; 

- Colaborarea cu comunitatea locală; 

- Susținerea cadrelor didactice în 

editarea/realiarea propriilor materiale 

didactice auxiliare; 

- Atitudinea de respect și apreciere a 

comunității față de cadrele didactice ale 

școlii; 

- Participarea la cursuri de formare 

continuă oferite de CCD – Vaslui și 

universitatea „Al. I. Cuza” Iași sau alte 

universități; 

- Oferirea părinților de argumente 

măsurabile în progresul elevilor, privind 

calitatea pregătirii lor profesionale; 

- Cunoașterea aspirațiilor elevilor; 

- Încurajarea, sprijinirea și respectarea 

inițiativelor și deciziilor constructive ale 

elevilor; 

- Stabilirea de către fiecare membru al 

organizației a unor obiective personale 

privind dezvoltarea și îmbunătățirea continuă, 

concordante cu cele ale dezvoltării unității 

școlare și cu dezvoltarea sistemului școlar în 

ansamblu; 

- Elaborarea unor strategii de tratare 

diferențiată și individualizată a elevilor aflați 

în situația de eșec școlar, precum și a celor cu 

rezultate deosebite la învățătură. 

- Scăderea motivației și interesului pentru 

activitățile profesionale (colaborare cu 

părinții, perfecționarea, activitățile 

extracurriculare, confecționarea materialelor 

didactice, pregătirea cu profesionalism a 

lecțiilor etc.); 

- Criza de timp a părinților datorată actualei 

situații economice, care reduce implicarea 

familiei în viața școlară. Acest lucru se 

reflectă atât în relația profesor-elev, cât și în 

performanța școlară a elevilor; 

- Neadaptarea modului de acțiune și a 

stilului de lucru la clasă în funcție de 

personalitatea elevului. 
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3.3.2. Elevii 

În anul școlar 2020-2021 sunt înscriși la cursurile liceale de zi un număr de 185 elevi. 

Cuprinderea elevilor în evidența școlară pe cicluri de învățământ: 

 Total elevi/clase:      185 / 8 clase 

- Liceu teologic, profil teologie   58 / 4 clase 

- Liceu teologic, profil filologie   127 / 4 clase 

Repartizarea numărului de clase pe specializări în anul școlar 2020-2021: 

Liceu – Zi 

Clasa a IX-a – domeniul VOCAȚIONAL 

1. Liceu teologic, specializarea Teologie ortodoxă: 1 clasă 

Clasa a IX-a – domeniul TEORETIC 

2. Liceu teologic, specializarea filologie: 1 clasă 

Clasa a X-a – domeniul VOCAȚIONAL 

3. Liceu teologic, specializarea Teologie ortodoxă: 1 clasă 

Clasa a X-a – domeniul TEORETIC 

4. Liceu teologic, specializarea filologie: 1 clasă 

Clasa a XI-a – domeniul VOCAȚIONAL 

  5. Liceu teologic, specializarea Teologie ortodoxă: 1 clasă 

Clasa a XI-a – domeniul TEORETIC 

6. Liceu teologic, specializarea filologie: 1 clasă 

Clasa a XII-a – domeniul VOCAȚIONAL 

  7. Liceu teologic, specializarea Teologie ortodoxă: 1 clasă 

Clasa a XII-a – domeniul TEORETIC 

8. Liceu teologic, specializarea filologie: 1 clasă 

Elevii provin, în majoritate, din mediul rural, din familii interesate de evoluția lor, iar 

principalii furnizori sunt școlile generale din județul Vaslui și județele limitrofe. 

A fost aplicat un chestionar pe un număr de 50 de elevi a urmărit să evalueze și modul în 

care aceștia ajung să studieze în școala noastră. Un procent de 75,5 % au ales acest liceu informării 

prealabile și interesați de oferta școlii, 10% au fost îndrumați de părinți și 14,3% au optat datorită 

apropierii de domiciliu. 
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Realizări: 

 Obținerea unui procent de promovabilitate de peste 80% a Examenului de 

Bacalaureat și a Examenului de certificare a competențelor profesionale; 

 Participarea elevilor la Olimpiade școlare de specialitate; 

 Participarea corului Seminarului la diferite concursuri și concerte de muzică 

religioasă; 

 În cazul disciplinelor de specialitate se înregistrează o bună reprezentare a elevilor 

școlii noastre la olimpiade, simpozioane și concursuri interdisciplinare la nivel 

județean și național. 

În activitatea de consiliere și orientare vocațională sunt implicați la nivelul școlii mai mulți 

factori: diriginții claselor, consilierul educativ, psihologul școlar, asistent medical. 

La nivelul comisiei diriginților au fost dezbătute teme cu o astfel de problematică, au fost 

aplicate chestionare pentru elevii școlii. Chestionarele au fost prelucrate, iar concluziile desprinse au 

fost prezentate în ședințele comisiei metodice a diriginților și au fost stabilite planuri de acțiune 

pentru orientarea și consilierea vocațională la nivelul școlii. 

Activitățile întreprinse au ca principal scop creșterea șanselor de inserție socio-profesională 

a absolvenților pentru domeniile în care școlarizăm. 

Cadrele didactice, laici și preoți, sunt organizați pe echipe, se deplasează în școlile generale 

și realizează întâlniri cu absolvenții claselor a VIII-a, unde sunt prezentate domeniile în care 

școlarizăm, avantajele calificărilor pe care le pot dobândi prin continuarea cursurilor la liceul nostru. 

Succesul școlar, nivelul participării acestora la educație, interesul lor pentru finalizarea 

cursurilor la care au fost înscriși poate fi reprezentat și prin numărul intrărilor și ieșirilor din sistem. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Promovabilitate peste 90% la examenul de 

bacalaureat; 

- Premii obținute la olimpiadele și concursurile 

școlare; 

- Integrarea pe piața muncii a absolvenților în 

procent de 100%; 

- Media de admitere la liceul; 

- Implicarea elevilor în activități educative și 

extracurriculare; 

- Nivelul mediu al pregătirii inițiale a 

elevilor; 

- Absența unor deprinderi de muncă 

sistematică și a obișnuinței de a-și evalua 

rezultatele școlare din perspectiva unor criterii 

obiective promovate de școală; 

- Populația școlară provenită din familii cu 

venituri mici; 

- Lipsa de interes pentru disciplinele de 
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- Dorința de a dobândi și menține o identitate 

socială pozitivă; 

- Frecvență bună la cursuri și activitățile 

extracurriculare; 

- Lipsa abaterilor disciplinare grave. 

cultură generală. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Îmbogățirea experiențelor de învățare ale 

elevilor prin noi strategii și metode de învățare, 

prin interacțiunea cu alți elevi; 

- Creșterea performanțelor elevilor – rezultate 

școlare, rezultate la examene; 

- Educația pentru folosirea noilor tehnologii de 

informare și comunicare, educația civică și 

pentru cetățenia democratică; 

- Promovarea multiculturalismului, a 

cooperării și mobilității în domeniul educațional; 

- Dezvoltarea de către elevi a competențelor de 

comunicare necesare pentru o comunicare 

adecvată situațional/acceptată social prin 

însușirea de cunoștințe deprinderi și atitudini 

specifice, în conformitate cu implementarea 

programului „Educație și formare 2020”; 

- Interesul elevilor pentru aprofundarea 

disciplinelor de specialitate; 

- Exploatarea justă a dorinței de competinție, 

dar și de cooperare dintre elevi; 

- Descoperirea tradițiilor și moștenirilor 

culturale prin vizite și excursii de documentare la 

biserici, mănăstiri și muzee; 

- Încurajarea Consiliului elevilor pentru 

elaborarea unor inițiative cu scop educativ și 

filantropic; 

- Înființarea unui Centru de Documentare și 

Informare. 

- Scăderea populației școlare; 

- Repartizarea computerizată centrată pe 

performanțe școlare fără legătură cu aptitudinile 

elevilor; 

- Situația precară a familiilor de unde sunt 

selecționați elevii; 

- Implicarea redusă a familiei în viața de 

interni a elevilor de la profilul teologic. 

3.4. Resurse materiale 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” – Huși își desfășoară activitatea în 

clădirea din strada I. Al. Angheluș, nr.1, care este în administrare instituției din decembrie 2018, și la 

etajul al 3-lea al internatului Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huși. Elevii servesc masa 

zilnic la cantina internatului. 

Pentru pregătirea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor există un laborator 

dotat cu 20 de calculatoare. 
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Acvtivitatea de formare a elevilor în domeniul pastoral și muzical se desfășoară în catedrala 

Episcopiei Hușilor, situată la 50 metri de clădirea sălilor de clasă. 

Spațiul școlar este utilizat  în proporție de 100% în intervalul orar 7:30 – 14:30 și în 

proporție de 70% în intervalul orar 16 – 20, pentru activitățile liturgice și corale. 

Sălile de clasă, dependințele sunt în stare bună și igienizarea lor periodică le asigură starea 

optimă pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ. 

Lipsa spațiilor pentru laboratoarele de fizică-chimie și biologie face practic neutilizabilă 

dotarea cu substanțe și alte materiale didactice. 

Școala dispune de rețea de curent electric, sistem de canalizare, încălzire centrală proprie, 

apă curentă, este conectată la Internet. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Starea fizică a spațiilor școlare și încadrarea în 

normele de igienă corespunzătoare; 

- Existența laboratorului de TIC și a conexiunii 

la Internet; 

- Existența bibliotecii; 

- Existența de material didactic relativ nou; 

- Cantina are un meniu diversificat.  

- Nu există sală de sport corespunzătoare; 

- Nu există cabinet de consiliere 

psihopedagogică; 

- Fondurile bănești nu sunt suficiente pentru 

stimularea cadrelor didactice și elevilor, pentru 

achiziționarea unor echipamente și materiale 

didactice, pentru întreținerea spațiilor școlare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Descentralizare și autonomie instituțională; 

- Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, 

părinți, poliție); 

- Posibilitatea antrenării elevilor și părinților în 

activități de întreținere a școlii; 

- Accesul la programe de finanțare pentru 

dezvoltarea școlilor. 

- Degradarea spațiilor școlare și existența 

unor fonduri bănești limitate alocate pentru 

întreținerea școlii; 

- Conștiința morală a elevilor privind 

păstrarea și întreținerea spațiilor școlare; 

- Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura echipamentelor 

existente; 

- Lipsa spațiului construibil pentru sala de 

sport; 

- Lipsa fondurilor alocate de consiliul local 

pentru amenajarea unui centru de documentare, 

abonamente la reviste de specialitate; 

- Lipsa fondurilor alocate pentru investiții; 

- Lipsa fondurilor alocate de la bugetul local 

pentru materiale necesare activității practice și a 

examenelor de absolvire; 

- Existența unui plafon foarte scăzut pentru 

acordarea de burse școlare. 
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3.5. Relația cu comunitatea 

Parteneriatul Seminar-Părinți 

Colaborarea școlii cu Consiliul reprezentativ al părinților se desfășoară în baza unui contract 

încheiat între cele două părți. Școala se obligă să asigure organizarea și desfășurarea procesului 

educațional cu respectarea indicatorilor de performanță și a standardelor de calitate specifice 

învățământului preuniversitar, ținând cont de nevoile individuale de dezvoltare personală și 

profesională a elevilor. În contact sunt stipulate obligațiile Consiliului Reprezentativ al Părinților.         

Parteneriatul Seminar-Poliție 

La baza acestuia stă protocolul de colaborare încheiat în fiecare an școlar între Seminar și 

Poliția Municipiului Huși, care stipulează conlucrarea în domeniul educației civice a elevilor, 

prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a faptelor și manoifestărilor antisociale. Această 

conlucrare a permis asigurarea unui nivel ridicat al disciplinei. Nu am înregistrat abateri disciplinare 

grave până în prezent. 

Parteneriatul Seminar-Comunitate 

Eficiența parteneriatului cu comunitatea are la bază promovarea unor valori comune, de 

altfel, tuturor actorilor implicați în parteneriatele educaționale, cum ar fi: 

 asigurarea egalității șanselor în educație; 

 revigorarea spiritului civic și a mentalității comunitare; 

 promovarea dialogului, transparenței și a comunicării deschise; 

 devoltarea cooperării și a colaborării; 

 statuarea disciplinei și a responsabilității; 

 orientarea școlară și profesională. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Interesul Seminarului teologic de a-și 

prezenta oferta educațională; 

- Colaborare în derularea unor proiecte cu 

diferite instituții, agenți economici, ONG-uri, 

Episcopia Hușilor, ISJ Vaslui. 

- Lipsa de experiență/formare în realizarea de 

parteneriate școlare: Socrate, Comenius etc.; 

- Interesul scăzut al comunității față de 

problemele reale ale școlii; 

- Puține activități educativ-instructive 

desfășurate cu implicarea părinților. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Ameliorarea informării părinților și 

diseminarea unor informații clare cu privire la 

activitatea din școală; 

- Realizarea unor activități 

- Lipsa fondurilor alocate de consiliul local 

pentru realizarea unui centru de documentare, de 

misiune și pentru îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale a școlii; 
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extrașcolare/extracurriculare prin colaborare cu 

autoritățile locale și cu alte instituții ale 

comunității; 

- Încurajarea schimburilor interculturale și a 

respectului pentru diversitate – programul 

Socrates cu măsura de implementare Comenius. 

- Lipsa de formare a resurselor umane ale 

școlii pentru dezvoltarea unor relații parteneriale. 

 3.6. Date statistice 

Elevi înscriși la începutul anului școlar 

Profil 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

IX X XI XII IX X XI XII IX X XI XII IX X XI XII 

Filologie 28 23 24 25 29 25 19 24 29 29 25 19 27 36 31 24 

Teologie  

ortodoxă 
16 15 14 10 16 16 14 14 17 15 15 13 15 16 15 15 

Total 44 38 38 35 45 41 33 38 48 44 40 32 42 52 46 39 
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Procent  de promovabilitate la sfârșitul anului școlar  

An școlar  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Promovabilitate 100% 98, 09% 99,38% 100% 

 

 

 

Situația rezultatelor la  bacalaureat 
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Promovabilitate bacalaureat 

Anul şcolar Promovabilitate Media generală pe şcoală 

2019-2020 84,21% 7,77 

2018-2019 96,87% 7,83 

2017-2018 92,10% 7,64 

2016-2017 91,89% 7,71 
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4. Țintele strategice 

4.1.  Context general 

O prioritate a politicii MEN în concordanță cu cele ale Uniunii Europene reprezintă accesul 

la educația inițială și la formarea profesională de calitate. 

Strategia devoltării învățământului preuniversitar stabilește următoarele priorități strategice 

de integrare europeană a sistemului de educație și formare profesională, indicând direcțiile de 

acțiune: 

 realizarea echității în educație; 

 asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii; formarea competențelor cheie; 

 fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și 

profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării coeziunii economice și 

sociale; 

 deschiderea sistemului educațional și de formare profesională către societate, către 

mediul social, economic și cultural; 

 asigurarea complementarității educației formale, nonformale și informale; învățarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaționale; 

 creșterea calității proceselor de predare-învățare, precum și a serviciilor educaționale. 

Bazată pe această strategie, reforma învățământului preuniversitar stabilește următoarele 

acțiuni pe termen scurt și mediu pentru învățământul preuniversitar la nivel național: 

 învățarea centrată pe elev vizează o mai mare eficență a învățării, prin utilizarea unor 

metode și procedee didactice care solicită elevul, adaptând mijloacele și metodele la stilul de învățare 

printr-o cunoaștere exactă a fiecărui elev; 

 proiectarea și elaborarea unui curriculum flexibil utilizând credite transferabile în cadrul 

formării inițiale, diversificarea curriculumului în dezvoltarea locală și a conținuturilor prin utilizarea 

curriculumului opțional; 

 programele de formare continuă a personalului didactic vor fi axate pe conținuturi și 

metode care vor asigura succesul activităților didactice în formarea eleviulor și adulților; 

 asigurarea calității educației constituie o prioritate a programelor educaționale și va 

dobândi un caracter unitar prin intrarea în funcție a noii legi privind asigurarea calității în educație; 
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 orientarea și consilierea elevilor poate asigura eficiența în formarea la elevi a 

competențelor cuprinse în programele școlare prin procesul de învățământ; 

 sistemul informațional realizat prin dotări cu P.C. – uri facilitează creșterea randamentului 

în predare-învățare prin activități educative asistate de calculator; 

 modernizarea bazei materiale a învățământului preuniversitar prin atingerea unor standarde 

impuse la nivel național; 

 creșterea eficienței managementului educațional prin proiectarea și implementarea unor 

standarde în continuă evoluție pentru managerii educaționali, având drept țintă cariera managerială; 

 acordarea de șanse egale în educație și ocuparea locurilor de muncă; 

 utilizarea T.I.C. în predare asigură înțelegerea unor fenomene și procese greu accesibile, 

stimulează activitățile independente în lecții sporind eficiența învățământului centrat pe elevi; 

 copiii cu nevoi speciale vor fi orientați tot mai mult spre învățământul de masă în locul 

învățământului special; 

 zonele dezavantajate, zonele rurale diminuează șansele egale în instruire prin lipsa 

pewrsonalului didactic calificat, atragerea personalului didactic spre aceste zone vizează diferite 

avantaje materiale; 

 formarea continuă a adulților este angajată prin cursuri de reconversie profesională la 

nivelul unităților de învățământ autorizate ori prin formatori autorizați; 

 integrarea europeană se asigură prin diferite forme de cooperare în domeniul educației și 

formării profesionale în cadrul unor schimburi directe (vizite reciproce), ori participare la programele 

comunitare. 

Pe lângă acestea acceptarea diversității culturale, religioase, sociale, etnice nu fac decât să 

contribuie la dezvoltarea personalității elevului, la transformarea sa într-un om deschis, adaptabil la 

societatea în continuă schimbare. 

Prin cunoștințele, atitudinile și valorile promovate, învățământul teologic contribuie la 

formarea competențelor cheie stabilite la nivelul Comisiei Europene, cu precădere la formarea celor 

care vizează domeniile: a învăța să înveți, competențe interpersonale, interculturale, sociale și civice, 

și „sensibilitate la cultură”. 

Contribuția învățământului teologic la aceste domenii este prezentată detaliat astfel: 

 a învăța să înveți 
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- abilități: manifestarea autonomiei, a perseverenței și a disciplinei în procesul de învățare, 

reflecția critică asupra diferitelor aspecte ale învățării, din perspectiva propriei identități religioase și 

a atitudinii ecumenice; 

- atitudini: aprecierea pozitivă a învățării și a importanței acesteia pentru dezvoltarea proprie; 

adaptabilitate și flexibilitate în raportarea la cele învățate; automotivație și inițiativă în procesul de 

învățare; dorință de dezvoltare și perfecționare permanentă; 

 competențe interpersonale, interculturale, sociale și civice 

- cunoștințe: informații despre propria credință și despre alte credințe și convingeri; cunoștințe 

referitoare la principalele evenimente din istoria Bisericii; noțiuni referitoare la atitudini și 

comportamente creștine în relația cu aproapele și în raportarea la comunitate; modele biblice de 

comportament și de viață; 

- abilități: asumarea și susținerea propriei identități religioase; integrarea în comunități variate 

din punct de vedere al convingerilor; respectarea opiniilor și a comportamentelor semenilor; 

eliminarea din comportament a oricărei forme de violență pe criterii religioase; medierea situațiilor 

conflictuale care pot apărea la nivelul comunității; 

- atitudinii: înțelegerea diferențelor dintre valorile specifice diferitelor religii; respectul față de 

cei de alte credințe și convingeri; responsabilitate în raport cu propriul comportament; acceptarea 

diversității și susținerea coeziunii la nivelul comunității; implicarea în viața comunității; 

 „sensibilizare la cultură” 

- cunoștințe: contribuția religiei la cultura și civilizația universală (istorie, limbă, literatură, artă, 

civilizație etc.); 

- abilități: analizarea, compararea și dezbaterea vizând rolul religiei în cultura universală; 

- atitudini: asumarea propriei identități religioase și manifestarea respectului pentru alte 

credințe; manifestarea unor atitudini pozitive față de formele de expresie culturală. 

 

4.2. Implicațiile pentru învățământul promovat de Seminarul Teologic Ortodox „Sf. 

Ioan Gură de Aur” – Huși 

Planurile de școlarizare trebuie să reflecte prin structura lor o ofertă corespunzătoare 

aspirațiilor absolvenților de învățământ gimnazial din Episcopia Hușilor. 
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Din puctul de vedere al profilului liceului și curriculumului, se impune aplicarea riguroasă a 

standardelor de pregătire profesională, adaptarea conținutului pregătirii prin curriculum la dispoziția 

școlii (CDȘ) în funcție de specificul unității de învățământ, la ambele profile: teologie ortodoxă și 

filologie. 

Politicile educaționale reclamă un răspuns adecvat la nevoile specifice de adaptabilitate 

crescută a absolvenților la sarcini de lucru diverse, prin: 

 asigurarea unei pregătiri de bază largi, competențe generale solide; 

 consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de specializare cu competențe 

specifice economiei de piață (competențe antreprenoriale, de relaționare, de 

comunicare, de utilizare IT etc.); 

 promovarea învățării pe parcursul întregii vieți; 

Ca răspuns la schimbările organizaționale și economice, și cerințele de competitivitate, 

trebuie avute în vedere: 

 creșterea nivelului abilităților, deprinderilor și cunoștințelor în specialitate; 

 importanța competențelor cheie; 

 formarea și dezvoltarea abilităților lingvistice 

 colaborarea între școli și comunitatea locală; 

Inițierea unor programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate pentru 

dezvoltarea competențelor profesionale. 

Optimizarea alocării resurselor, realizată prin: 

 elaborarea unei oferte cuprinzătoare și diversificată; 

 eliminarea paralelismelor nejustificate; 

 rezolvarea problemelor de acces la educație în condiții de calitate și varietate de 

opțiuni. 

Școala oferă șanse egale elevilor pentru dezvoltarea competențelor profesionale și de cultură 

generală din profilurile teologie ortodoxă și filologie, asigurând însușirea limbajelor necesare 

integrării sociale și comunitare prin: dobândirea abilităților lingvistice, utilizarea calculatorului, 

dobândirea competențelor antreprenoriale și de comportament ale cetățeanului european. 
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De asemenea, asigură continuitatea învățării de-a lungul întregii vieți, pentru adaptarea la 

societatea în schimbare. 

În toate activitățile școala promovează: calitatea, competitivitatea, dezvoltarea creativității, 

responsabilitatea, încrederea în sine, toleranța și respectul pentru personalitatea fiecărui individ. 

În urma analizei situației actuale și a tendințelor viitoare constatăm următoarele aspecte care 

reprezintă priorități majore pentru școala noastră: 

4.3. Ținte strategice 

Strategia Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși este orientată spre 

pregătirea elevilor în domeniul teoretic, bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, 

necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi europene.  

Țintele strategice pentru dezvoltarea instituțională a Seminarului Teologic Ortodox            

„Sf. Ioan Gură de Aur” pentru perioada următorilor 4 ani reprezintă soluții propuse pentru rezolvarea 

optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea 

conceptuală și metodică, sunt prezentate în continuare elementele de bază ale problemelor 

considerate prioritare la această dată și țintele strategice asociate. Pentru țintele strategice, am adoptat 

o formulare generală, dar care să evidențieze scopul propus și să aibă pertinența necesară la nivelul 

tuturor actorilor implicați.  

Problema 1: Formalismul în predare și lipsa de motivație a elevilor  

Trecând dincolo de indicatori și date statistice, se constată existența în continuare a unui 

formalism/tradiționalism pronunțat în metodele și tehnicile utilizate la clasă în procesul de predare-

învățare-evaluare. Abordarea formală și tradiționalistă se înregistrează de la niveul proiectării 

curriculare până la nivelul activităților concrete în clasă. Astfel, accentul este de multe ori pus pe 

predare și nu pe învățare activă, pe transmitere de informații și nu pe formare și exersare de 

competențe. Abordarea formală și tradiționalistă a procesului didactic are în principal efecte asupra 

calității competențelor formate la elevi (accent pe cunoștințe și neglijarea abilităților și atitudinilor 

asociate) și asupra abilității lor de a învăța pe parcursul întregii vieți. A fi competent și a avea 

capacitatea de a învăța permanent sunt condiții esențiale pentru inserția profesională în societatea 

cunoașterii. Din această perspectivă, problema identificată aici este o amenințare internă pentru 

misiunea asumată. Punând accent pe abilitatea elevilor și a profesorilor pentru învățarea pe tot 
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parcursul vieții, ținta strategică propusă pentru abordarea problemei identificate se poate formula 

astfel: 

ȚINTA STRATEGICĂ I: FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR, AFLATĂ 

LA INTERSECȚIA DINTRE NEVOIA LOR DE AUTOPERFECȚIONARE ȘI NOILE 

NEVOI DE EDUCAȚIE ALE ELEVILOR, RESPECTIV ALE SOCIETĂȚII 

 

Problema nr. 2: Calitatea necorespunzătoare a spațiilor școlare  

Investițiile și lucrările realizate au îmbunătățit în mod evident codițiile în care se desfășoară 

activitatea școlară. Mai sunt însă probleme ce necesită rezolvare: reabilitarea termică a clădirii, 

estetizarea fațadei, împrejmuirea cu gard  a  școlii, precum și modernizarea holurilor și a sălilor de 

clasă prin video-proiectoare. Având în vedere efectele negative pe care le poate avea lipsa acestor 

modernizări și investiții asupra calității și eficienței procesului educațional și imaginii școlii în 

comunitate, se propune următoarea țintă strategică privind baza materială a seminarului: 

ȚINTĂ STRATEGICĂ II: CREȘTEREA GRADULUI DE CONFORT ȘI 

SIGURANȚĂ ÎN ȘCOALĂ PRIN REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPAȚIILOR 

ȘCOLARE EXISTENTE 

 

Problema nr.3: Scăderea numărului de elevi din cauza factorilor demografici 

(natalitate scăzută, mișcare migratorie) 

În ultimii ani școlari se observă o scădere a numărului de elevi ai seminarului, din cauza 

diminuării numărului de elevi din bazinul nostru de recrutare.  În viitor acest lucru poate determina 

nerealizarea planului de școlarizare, ceea ce afectează atât corpul profesoral, cât și întreaga 

comunitate. Se impune astfel o regândire a ofertei educaționale a școlii și o promovare mai intensă, 

ceea ce conduce la următoarea țintă strategică: 

ȚINTA STRATEGICĂ III: OPTIMIZAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE 

CENTRATĂ PE NEVOILE ȘI INTERESELE EDUCABILILOR ȘI COMUNITĂȚII, ÎN 

VEDEREA CREȘTERII PRESTIGIULUI ȘI VIZIBILITĂȚII SEMINARULUI   

Problema nr. 4: Lipsa adaptării programelor educative la problematica socială actuală 

Sistemul de educație actual nu este organizat pentru a răspunde specific la nevoile de 

instruire ale copiilor, tinerilor, adulților pe direcțiile lor de interes și conform cu capacitățile cognitive 
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și cu abilitățile naturale ale acestora. De asemenea sistemul educativ nu este organizat spre a 

răspunde la nevoile actuale și de perspectiva ale pieței forței de muncă și la necesitatea individului ca 

după școală să se integreze rapid în societate. România este cunoscută cu un trist record în privința 

lipsei de educație socială și civică. Rolul educației este de a dezvolta abilități, caractere etice și 

morale și de a da un set de cunoștințe practice bazate pe fundamente teoretice solide. Sistemul actual 

bazat pe instruire în special teoretică și cu aplicabilitate pratică redusă nu are formată întotdeauna și 

latura educativă. Dacă în urma parcurgerii unei curricule nu s-a ajuns la dezvoltarea de abilități și 

cunoștințe care să permită absolvenților să performeze pe piața muncii, să aibă o evoluție socială de 

succes și să rezolve crizele din perioda maturității, atunci este nevoie de alte modalități educaționale 

prin care să se formeze aceste competențe în rândul elevilor. Tocmai de aceea, următoarea noastră 

țintă strategică este formulată astfel: 

ȚINTA STRATEGICĂ IV: CREAREA UNOR OPORTUNITĂȚI PENTRU 

EDUCAȚIA COMPLEXĂ, PERMANENTĂ, ÎN SPIRITUL COMPETENȚELOR CHEIE, AL 

DEZVOLTĂRII CIVISMULUI, ANTREPRENORIATULUI, VOLUNTARIATULUI, ÎNTR-O 

SOCIETATE COMPLEXĂ, DINAMICĂ 

Problema nr. 5: Limitarea interesului la nivel local și numărul redus al parteneriatelor 

externe 

O caracteristică a corpului profesoral din seminar  este limitarea la acțiuni și proiecte mai 

mult locale sau regionale, fără o extindere la nivel național sau internațional. O astfel de mentalitate 

poate să se răsfrângă și asupra elevilor, care preiau din profilul dascălilor lor, cărora uneori  le 

lipsește inițiativa și deschiderea spre nou. Având în vedere efectele negative pe care le pot avea 

aceste aspecte asupra procesului educativ și asupra imaginii școlii, propunem următoarea țintă 

strategică: 

ȚINTA STRATEGICĂ V: DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE COLABORARE ȘI A 

MULTICULTURALISMULUI PRIN DIVERSIFICAREA PARTENERIATELOR LOCALE, 

NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE  
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Dezvoltarea curriculară 

        3. Optimizarea ofertei educaționale 
centrate pe nevoile și interesele 
educabililor și comunității , în vederea 
creșterii prestigiului și vizibilității 
Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan 
Gură de Aur” Huși. 

Dezvoltarea resurselor umane 

      1. Formarea continuă a profesorilor 
aflată la intersecția dintre nevoia lor de 
autoformare și noile nevoi de educație 
ale elevilor, respectiv ale societății. 

        4. Crearea unor oportunități 
pentru educația complexă, permanentă 
în spiritul competențelor cheie. 

Atragerea de resurse financiare și 
dezvoltarea bazei materiale 

       2. Creșterea gradului de confort și 
siguranță în școală prin reabilitarea și 
modernizarea spațiilor existente. 

Dezvoltarea relațiilor 
comunitare 

         5. Dezvoltarea spiritului de colaborare și a 
multiculturalismului prin diversificarea parteneriatelor 
locale, naționale și internaționale 
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ŢINTA STRATEGICĂ I 

Formarea continuă a profesorilor, aflată la intersecția dintre nevoia lor de 

autoperfecționnare și noile nevoi de educație ale elevilor, respectiv ale societății 

Nr. 

crt. 
Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1. 
Dezvoltare 

curriculară 

- Selecționarea ofertei de manuale 

şi materialului didactic în funcţie 

de modul în care acestea răspund 

cel mai bine particularităţilor 

claselor de elevi. 

- Transformarea procesului 

învăţării într-unul activ, antrenant 

şi atractiv pentru elevi. 

 Piaţa de manuale oferă manuale 

alternative din care se poate face o 

selecţie adaptată cerinţelor elevilor. 

 Există posibilitatea alegerii de 

materiale didactice dintr-o gamă 

variată de oferte. 

2. 
Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Perfecţionarea tuturor cadrelor 

didactice şi a personalului în 

utilizarea calculatoarelor în 

activitatea profesională. 

- Atragerea și meținerea 

personalului didactic cu 

performanțe deosebite. 

- Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de iniţiere în 

managementul calităţii. 

- Formarea/abilitarea personalului 

didactic pentru revalorificarea 

metodelor clasic-tradiţionale pe 

fond problematizat şi abordarea 

metodelor active de grup. 

  Utilizarea calculatorului  și a 

videoproiectorului în predare este o 

nevoie imperioasă 

  Toate cadrele didactice trebuie 

aibă abilităţi de utilizare a tehnicilor 

de învăţare asistată de calculator în 

procesul de predare-învăţare, precum 

şi a metodelor activ-participative 

centrate pe elev. 

 

3. 

Atragerea de 

resurse 

financiare si 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

- Dotarea cu mijloace de 

învățământ și cu auxiliare 

curriculare, extinderea fondului de 

carte al bibliotecii, dotarea cu 

tehnologie informatică şi de 

comunicare 

 Îndeplinirea condiţiilor de calitate 

în educaţie în conformitate cu Legea 

educației naționale şi standardelor de 

acreditare si evaluare periodică a 

unitătilor de învăţământ preuniversitar  

4.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Fructificarea tuturor 

oportunităţilor oferite de proiecte 

de colaborare locale, regionale şi 

europene. 

- Colaborarea cu partenerii 

comunitari pentru iniţierea şi 

derularea unor cursuri de formare 

profesională. 

 Existenţa convenţiilor de colaborare 

cu instituţiile de pe raza orașului şi 

inițierea proiectelor de finanţare 

externă sunt premise favorizante. 
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ŢINTA STRATEGICĂ II 

Creșterea gradului de confort și siguranță în școală prin reabilitarea și modernizarea 

spațiilor existente 

Nr. 

Crt. 
Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1.  
Dezvoltare 

curriculară 

- Asigurarea unui fond documentar 

pluridisciplinar pe suporturi 

multiple adaptat nevoilor 

utilizatorilor şi specificului 

colegiului. 

- Utilizarea de materiale 

educationale adecvate 

curriculumului şcolar 

 Asigurarea egalităţii şanselor de 

reuşită a elevilor indiferent de 

mediul din care provin şi 

promovarea inovaţiei pedagogice 

       Actul de predare-învăţare 

trebuie să se facă prin intermediul 

unor tehnici active-participative, 

accentual fiind pus pe implicarea 

elevului în procesul de predare-

învățare . 

2.  

 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Participarea cadrelor didactice şi 

a elevilor la cursuri de formare  

 - Organizarea unor şedinţe de 

catedră care să aibă ca obiectiv 

planificarea orelor în laboratorul 

AEL 

 Dezvoltarea resurselor umane 

este esenţială pentru creşterea 

calităţii actului educativ. 

 Munca în echipă este elementul 

cheie, oferind posibilitatea de a găsi 

rapid soluții în rezolvarea 

problemelor. 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare și 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

-  Dezvoltarea bazei materiale, cu 

prioritate pentru dotarea 

cabinetelor, a laboratoarelor. 

- Dotarea sălilor de clasă și a 

laboratoarelor cu videoproiectoare 

și camere de supraveghere audio-

video. 

- Atragerea unor surse de finanţare 

pentru reabilitarea și izolarea 

termică a clădirilor, dar și pentru 

amenajarea  spațiului din curtea 

școlii  

- Stabilirea priorităților pe termen 

mediu și lung în utilizarea 

resurselor financiare provenite din 

cele două  surse de finanțare (buget 

de stat, buget local). 

- Atragere de fonduri extrabugetare 

prin accesare de programe și 

 Laboratoarele moderne constituie 

un spaţiu educaţional adaptat 

nivelului de vârstă şi intereselor 

elevilor şi oferă posibilitatea 

desfăşurării unor activităţi variate. 

 Facilitățile de care dispune școala 

constituie un important criteriu în 

alegerea acesteia de către părinți și 

elevi. 

 Utilizarea tehnologiei moderne va 

îmbunătăți cu siguranță procesul 

instructiv-educativ. 

 Reabilitarea clădirilor și dotarea 

sălilor de clasă cu camere audio-

video sporește gradului de siguranță 

și confort. 
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derularea unor proiecte care să 

asigure modernizarea bazei 

tehnico-materiale pentru o serie de 

discipline. 

4.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Diversificarea şi extinderea 

relaţiilor cu partenerii educaţionali 

atât la nivel local cât şi la nivel 

regional şi european. 

- Colaborare cu Primăria, Consiliul 

Județean în vederea accesării unor 

fondurii structurale pentru 

reabilitarea seminarului (clădiri, 

dotări 

etc). 

- Colaborare cu firme abilitate să 

ofere consiliere juridică și 

financiară în vederea întocmirii și 

depunerii proiectelor de finanțare. 

 Este necesară modernizarea, 

eficientizarea, creşterea continuă a 

calităţii învăţământului, conform 

standardelor ARACIP. 

 

ŢINTA STRATEGICĂ III 

Optimizarea ofertei educaționale centrată pe nevoile și interesele educabililor și 

comunității, în vederea creșterii prestigiului și vizibilității seminarului  

Nr. 

Crt. 
Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1.  Dezvoltare 

curriculară 

- Adaptarea curriculumului şcolar 

la cerinţele comunităţii locale şi a 

nevoilor de dezvoltare personală a 

elevilor prin introducerea 

învățământului gimnazial. 

- Promovarea educaţiei incluzive 

pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare. 

- Elaborarea unor programe de 

excelenţă pentru disciplinele de 

specialitate. 

- Esenţializarea şi abordarea în 

viziune interdisciplinară/ 

transdisciplinară a disciplinelor de 

învăţământ din ciclul superior al 

liceului concomitent cu realizarea 

complementarităţii curriculumului 

  Curriculum opţional trebuie să 

răspundă nevoilor de formare 

personală a elevilor şi să facă mai 

atractiv actul de învăţare. 

  Dorința părinților din 

localitate, a comunității locale și a 

Epscopiei Hușilor este de a facilita 

accesul elevilor într-un seminar  

care să conțină și nivel gimnazial. 

  Copiii care aparţin unor 

grupuri vulnerabile trebuie să aibă 

acces egal la o educaţie timpurie de 

calitate. 

 

  Atragerea absolvenţilor de 

clasa a VIII-a care au obținut 

rezultate foarte bune la testările 
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naţional/ discipline de bacalaureat. 

- Creșterea atractivității și 

aplicabilității disciplinelor 

opționale, adaptate specificului 

local și nevoilor comunității. 

- Abordarea interdisciplinară a 

noţiunilor şi conceptelor ştiinţifice. 

- Transferul şi mobilizarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor în 

situaţii noi şi dinamice specifice 

realităţii mediului. 

naţionale către un învăţământ de 

calitate. 

2.  
Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Stimularea perfecţionării cadrelor 

didactice pentru formarea continuă 

în vederea promovării didacticii 

moderne. 

  Dezvoltarea resurselor umane 

este o verigă esenţială în orice 

domeniu de activitate, în special 

acolo unde se desfăşoară activităţi 

bazate pe resurse umane. 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare și 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

-  Accesarea de fonduri de 

finanţare prin mărirea contribuţiei 

comunităţii locale, ca urmare a 

adecvării ofertei de activităţi 

conform CDŞ şi prin realizarea de 

activităţi extraşcolare după orele de 

program. 

- Tipărirea şi răspândirea în 

comunitate a unor materiale 

promoţionale (afişe, broşuri, cd-

uri, dvd-uri, albume) și 

reactualizarea paginii Web a 

seminarului. 

- Asigurarea logisticii necesare 

pentru desfăşurarea activităţilor de 

mediatizare şi diseminarea a 

informaţiilor. 

   O bază materială modernă 

creează premisele dezvoltării 

personalităţii elevilor şi totodată 

oferă acestora posibilitatea de a 

desfăşura activităţi extraşcolare 

pentru care manifestă interes. 

4.  
Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Iniţierea de proiecte pentru 

participarea la programe de 

finanţare vizând dotarea şcolii şi 

adaptarea la cerinţele comunitare. 

- Implicarea Asociaţiei părinţilor în 

activitatea educativă şi financiară a 

şcolii. 

 Numai un parteneriat real cu 

parteneri locali, regionali şi 

europeni poate contribui la 

elaborarea unei oferte adaptate 

cerinţelor 
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ŢINTA STRATEGICĂ IV 

Crearea unor oportunități pentru educația complexă, permanentă, în spiritul 

competențelor cheie, al dezvoltării civismului, antreprenoriatului, voluntariatului, într-o 

societate complexă, dinamică. 

Nr. 

Crt. 
Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1. 
Dezvoltare 

curriculară 

- Selecționarea ofertei de 

opționale, de activități și de 

materiale auxiliare, în funcţie de 

modul în care acestea răspund cel 

mai bine particularităţilor claselor 

de elevi și nevoilor unei societăți 

dinamice. 

- Adoptarea sloganului „Educația 

este în schimbare, iar noi ne 

schimbăm odată cu ea”. 

- Discipline opționale și activități 

care au în vedere promovarea 

interculturalităţii, dezvoltarea 

spiritului de apartenenţă la spaţiul 

comunităţii europene. 

 Sursele de informare sunt 

multiple și din ele se poate face o 

selecţie adaptată cerinţelor elevilor. 

 Există posibilitatea alegerii de 

materiale didactice dintr-o gamă 

variată de oferte. 

2.  

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Perfecţionarea tuturor cadrelor 

didactice şi a personalului în 

utilizarea calculatoarelor în 

activitatea profesională. 

- Participarea cadrelor didactice la 

cursuri pe teme de educație civică, 

antreprenorială, interculturalitate 

etc. 

- Formarea/abilitarea personalului 

didactic pentru revalorificarea 

metodelor clasic-tradiţionale pe 

fond problematizat şi abordarea 

metodelor active de grup. 

  Utilizarea calculatorului în 

predare este o nevoie imperioasă, 

într-o societate informatizată. 

  Toate cadrele didactice trebuie  

să aibă abilităţi de utilizare a 

tehnicilor de învăţare asistată de 

calculator în procesul de predare-

învăţare, precum şi a metodelor 

activ-participative centrate pe elev. 

  Activitățile curriculare și 

extracurriculare trebuie să dezvolte 

la elevi competențe pentru 

adaptarea în societatea cunoașterii. 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare si 

dezvoltarea 

bazei 

- Dotarea cu mijloace de 

învățământ și cu auxiliare 

curriculare, extinderea fondului de 

carte al bibliotecii, dotarea cu 

tehnologie informatică şi de 

comunicare. 

 

 Îndeplinirea condiţiilor de 

calitate în educaţie în conformitate 

cu Legea educației naționale şi 

standardelor de acreditare si 

evaluare periodică a unitătilor de 

învăţământ preuniversitar. 
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materiale 

4.  

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Fructificarea tuturor 

oportunităţilor oferite de proiecte 

de colaborare locale, regionale şi 

europene. 

- Crearea unor oportunități 

educaționale în vederea promovării 

cetățeniei active și a dialogului 

intercultural prin parteneriate cu 

instituții relevante. 

 Existenţa parteneriatelor  de 

colaborare cu instituţiile de pe raza 

orașului şi inițierea proiectelor de 

finanţare externă sunt premise 

favorizante. 

 

 

ŢINTA STRATEGICĂ V 

Dezvoltarea spiritului de colaborare și a multiculturalismului prin dezvoltarea 

parteneriatelor locale, naţionale și internaţionale 

Nr. 

crt.   
Nivelul Opţiuni strategice Argument 

1.  
Dezvoltare 

curriculară 

- Creşterea implicării în dezvoltarea 

parteneriatelor locale, naționale și 

internaționale și fructificarea 

rezultatelor în activitatea curriculară 

și extracurriculară.  

- Optimizarea tehnicilor de derulare 

ale parteneriatelor deja existente. 

- Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea 

proiectelor europene, în contextul 

modificărilor operate prin Programul 

Erasmus+. 

- 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. 

   Succesul organizaţiei şcolare 

va depinde tot mai mult de 

imaginea acesteia în societate și 

de parteneriatele realizate. 

 Promovarea și evidențierea 

valorilor europene în actul 

educațional. 

2.  

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Perceperea şi utilizarea elevilor ca 

parteneri în derularea actului 

educativ. 

-  Participarea cadrelor didactice și a 

elevilor la cursuri de formare pe 

tema Managementului de proiect.  

  Demersul didactic nu trebuie 

să fie unilateral, câstigarea 

părinţilor și a altor factori locali, 

națioanali, internaționali ca 

parteneri este de natură să 

eficientizeze munca educativă. 
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- Mobilizarea şi participarea activă 

în atragerea şi managerierea 

programelor de parteneriat. 

- Colaborarea eficientă cu 

personalul - crearea unui climat de 

muncă 

pozitiv, motivant. 

- Abordarea unui stil managerial (la 

nivelul şcolii, catedrelor, claselor) 

eficient, flexibil axat care să 

valorifice experiența managerială a 

cadrelor didactice. 

- Implicarea în activitatea şcolii a 

partenerilor sociali şi asigurarea 

posibilităţii acestora de a influenţa 

deciziile la nivelul unităţii şcolare. 

3.  

Atragerea de 

resurse 

financiare și 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

- Creşterea contribuţiei părinţilor 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

instruire şi atragerea lor ca parteneri 

ai actului de educaţie. 

- Implicarea în proiecte cu finanțare 

externă pentru eficientizarea actului 

instructiv-educativ. 

- Susținerea financiară a unor 

programe și proiecte derulate în 

parteneriat cu „Asociația părinților”. 

- Susținerea financiară a unor 

programe și proiecte derulate în 

parteneriat cu instituții din 

comunitatea locală. 

- Atragere de fonduri europene 

- Atragerea agenților economici 

pentru a sprijini performanța elevilor 

din cadrul unității școlare. 

  Sprijinul părinţilor și al 

comunității este important pentru 

îmbunătăţirea calităţii actului de 

învăţare. 

  Proiectele cu finanțare externă 

contribuie la eficientizarea actului 

didactic. 

4.  

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

- Dezvoltarea unor parteneriate între 

instituţii de invăţământ sau alte 

organizații din țară și străinătate. 

- Dezvoltarea de parteneriate şi 

schimburi de experienţă în zona 

transfrontalieră cu R. Moldova şi 

Ucraina. 

 Schimbul de experienţă între 

parteneri poate determina 

generalizarea experienţei pozitive 

şi schimbarea mentalităţii în ceea 

ce priveşte actul educativ. 
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Rezultate așteptate 

A)  CURRICULUM 

1. Oferta de discipline opţionale să satisfacă într-un procent ridicat cerinţele elevilor şi ale 

părinţilor. 

2. Gama de activităţi extracurriculare să ofere posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel 

puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală. 

B)  RESURSE UMANE 

1. Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în efectuarea a cel puţin un stagiu 

de formare în specialitate, metodica predării specialităţii, utilizarea TIC în lecție sau metode de a 

asigura managementul eficient al clasei, dar și managementul proiectelor. 

C)  RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

1. Atragerea de fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor 

naţionale sau internaţionale. 

2. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de igienă, confort și siguranță. 

D)  RELAŢII COMUNITARE 

1. Creşterea numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din 

localitate, judeţ, din ţară și străinătate în vederea realizării unor simpozioane, concursuri, programe, 

proiecte; 

2. Realizarea unor relaţii parteneriale cu ISJ, ONG-uri locale, județene, naționale etc. 

 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE REALIZARE  

ȚINTA STRATEGICĂ INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

1. Formarea continuă a profesorilor, aflată 

la intersecția dintre nevoia lor de 

autoperfecționnare și noile nevoi de 

educație ale elevilor, respectiv ale societății 

 

 Formarea minimum a 6 de cadre didactice 

pentru utilizarea metodelor activ-participative. 

  Cel puţin 50% din lecţii se desfăşoară prin 

metode didactice moderne, interactive, centrate pe 

elev. 

 Creșterea gradului de individualizare și 

diferențiere a învățării - activitate diferenţiată 

individuală/pe grupe – minimum 20%). 

  Îmbunătățirea activităților metodice organizate 

în școală (frecvență, număr, calitate, activități 

demonstrative). 
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  Ofertă educațională diversificată elaborată 

  Reducerea cu cel puţin 20% a numărului total 

şi normat pe elev de absenţe. 

  Cel puţin 30% dintre elevi participă la 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

organizate de şcoală. 

  Creșterea cu 5% a ponderii elevilor care obțin 

medii generale curente situate între 9 şi 10. 

  Diminuarea cu 5% a ponderii elevilor cu medii 

generale sub 7. 

  Creșterea cu minimum 10% a rezultatelor la 

olimpiadele și concursurile școlare. 

  Procent de promovare la examenul de 

bacalaureat peste media pe țară și pe județ. 

 

 

 

2. Creșterea gradului de confort și 

siguranță în școală prin reabilitarea și 

modernizarea spațiilor existente 

 

 

 Obținerea resurselor financiare pentru lucrările 

de reparații necesare. 

  Accesarea unor fonduri europene pentru 

reabilitarea clădirii seminarului. 

  Achiziționarea a minimum 5  videoproiectoare 

și ecrane de proiecție. 

  Amenajarea sălilor de clasă în vederea creșterii 

gradului de confort și 

îmbunătățirii esteticii (camere audio-video, 

mobilier școlar, tehnică, afișaj). 

 Consolidarea securității în școală prin 

eficientizarea sistemului de acces. 

3. Optimizarea ofertei educaționale 

centrată pe nevoile și interesele 

educabililor și comunității, în vederea 

creșterii prestigiului și vizibilității 

seminarului 

 Includerea învățământului gimnazial în planul 

de școlarizare. 

 Îmbunătățirea paginii Web a școlii. 

  Promovare mai intensă în mass-media. 

  Burse acordate elevilor cu rezultate deosebite. 

 Formarea personalului didactic în specialitate, 

în sistemul informatizat în proporţie de 90%. 

4. Crearea unor oportunități pentru 

educația complexă, permanentă, în spiritul 

competențelor cheie, al dezvoltării 

civismului, antreprenoriatului, 

voluntariatului, într-o societate complexă, 

 Creşterea ponderii elevilor care se implică în 

activități de voluntariat în cadrul comunității 

locale. 

  Realizarea a minimum o activitate pe an în 

cadrul Comisiei diriginților privind educația 

antreprenorială. 

  Elevii demonstrează în viața de zi cu zi a școlii 

și în activități organizate în afara școlii o atitudine 
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dinamică 

 

 

civică responsabilă. 

  Elevii demonstrează în activitatea la clasă și în 

alte contexte cunoștințe și atitudini privind 

drepturile și obligațiie cetățeanului european. 

  Participarea frecventă la activitățile cu caracter 

civic, de voluntariat, antreprenoriat desfășurate de 

comunitatea locală. 

  Atitudinea pozitivă  a elevilor față de noutățile 

societății. 

 

5. Dezvoltarea spiritului de colaborare și a 

multiculturalismului prin diversificarea  

parteneriatelor locale, naţionale și 

internaţionale 

 

 

 

 

 

 Atragerea unui număr mai mare de elevi în 

derularea unor proiecte și programe 

extracurriculare. 

  Creșterea cu 15% a numărului de proiecte 

redactate. 

  Creșterea numărului de parteneriate stabilite la 

nivel local, județean, național și internațional. 

  Creșterea gradului de implicare a părinților în 

viața școlii (număr de proiecte derulate în 

parteneriat cu Asociația de părinți). 

  Creșterea cu 20% a fondurilor extrabugetare 

atrase. 

  Formarea personalului didactic în 

managementul de proiect – cel puţin 30% din 

profesori. 

 Rezultate pozitive obținute în evaluarea școlii 

de către factorii de decizie externi. 

  Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor 

planificate. 

  Creşterea numărului elevilor implicaţi în 

schimburi de experienţă international. 

 Creșterea numărului de parteneriateși a 

proiectelor cu finanțare externă 

 

REZULTATE GENERALE AŞTEPTATE 

MEN, ISJ, CCD 

 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare; 

 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor 

sistemului de învăţământ; 

 utilizarea optimă a resurselor financiare; 

 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare; 
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 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin 

obiectivele cadru; 

 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de 

formare continuă; 

 respectarea deontologiei profesionale; 

 management educațional eficient. 

Elevii 

 condiţii optime de învăţare; 

 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale; 

 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală; 

 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea 

inserţiei profesionale şi sociale optime; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare; 

 utilizarea în procesul instructiv-educativ a tehnologiilor moderne; 

 relație armonioasă profesor-elev, dascălul fiind partener al elevului; 

 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii; 

 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber; 

 stimularea și încurajarea activității Consiliului Elevilor; 

 respectarea prevederilor Statutului elevului. 

Părinţii 

 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare și 

extrașcolare; 

 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării bacalaureatului şi admiterii în 

etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate; 

 însuşirea de către elevi a normelor de conduită socială; 

 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie; 

 informări curente şi colaborare eficientă cu profesorul diriginte; 

 sprijinirea elevilor cu situație materială precară; 

 consiliere pentru rezolvarea unor situații problematice (stări conflictuale, absenteism, acte 

antisociale, stress etc.). 
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Cadrele didactice 

 promovarea statutului de cadru didactic în societate; 

 valorizarea inițiativelor și creativității personale; 

 informare profesională şi formare continuă; 

 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională; 

 mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă; 

 conducere democratică, participare la luarea deciziilor; 

 salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate; 

 conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate; 

 sarcini echitabile și adecvate competențelor profesionale; 

Autorităţile locale 

 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 

 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale; 

 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală; 

 dezvoltare instituţională; 

 implicare în programe şi proiecte de interes comun; 

 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice; 

 respectarea termenilor contractuali stabiliți de comun acord cu școala. 

ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

 programe comune cu şcoala; 

 recrutare de voluntari; 

 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice. 

Biserica 

 promovarea valorilor moral-creştine în educaţie; 

 activităţi de parteneriat. 

Mass-media 

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic. 
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AVANTAJELE ȘI UNELE VULNERABILITĂȚI ALE PROIECTULUI 

ȚINTA STRATEGICĂ AVANTAJE  RISCURI  

1. Formarea continuă a 

profesorilor, aflată la 

intersecția dintre nevoia lor de 

autoperfecționnare și noile 

nevoi de educație ale elevilor, 

respectiv ale societății 

 

 Conduce la îndeplinirea 

misiunii seminarului  

 Diversifică oferta educațională  

 Stimulează formarea continuă 

a profesorilor 

 Asigură realizarea celoralte 

ținte strategice 

 Creează o atmosferă de lucru 

motivantă pentru elevi şi profesori 

 Întăreşte cultura 

organizaţională 

 Eficientizează procesul 

intructiv-educativ 

 Este o preocupare în 

plus pentru cadrele 

didactice  

  Cursurile de formare și 

perfecționare sunt 

costisitoare  

  Lipsa de interes a unor 

cadre didactice 

 Supraîncărcarea 

acelorași cadre didactice 

 Apariţia surmenajului 

 

2. Creșterea gradului de 

confort și siguranță în școală 

prin reabilitarea și 

modernizarea spațiilor 

existente 

 

 Permite amenajarea unor spații 

conform cu cerinţele unui 

învăţământ modern 

  Creează o atmosferă de lucru 

motivantă pentru elevi şi profesori 

  Creşte gradul de confort fizic 

şi psihic atât pentru elevi cât şi 

pentru cadrele didactice 

 Lipsa fondurilor pentru  

implementarea acţiunilor 

  Interes scăzut al 

agenţilor economici pentru 

sponsorizări şi donaţii 

făcute către instituţii de 

învăţământ 

3. Optimizarea ofertei 

educaționale centrată pe 

nevoile și interesele 

educabililor și comunității, în 

vederea creșterii prestigiului și 

vizibilității colegiului 

 

 Conduce la realizarea celorlalte 

ținte strategice  

  Creșterea satisfacției 

beneficiarilor direcți și indirecți  

  Implică elevii şi părinţii în 

viaţa seminarului   

  Este în directă legătură cu 

realizarea Ţintei strategice 

numărul 4 

  Oferta curriculară conduce la 

performanţă şi la o inserţie foarte 

bună pe piaţa forţei de muncă 

  Obţinerea de rezultate notabile 

la concursurile şi olimpiadele 

şcolare va creşte prestigiul unității 

școlare 

 Lipsa de încredere a 

unor familii față de școală 

  Programul încărcat al 

elevilor îi poate demotiva 

în studiu 

  Schimbările legislative 

care pot duce la 

nerealizarea obiectivelor 

planului de dezvoltare 

instituţională 

 

4. Crearea unor oportunități 

pentru educația complexă, 

permanentă, în spiritul 

competențelor cheie, al 

 Alinierea sistemului 

educaţional românesc la 

domeniile de competenţă cheie 

agreate în context european 

 Cursurile de formare 

sunt costisitoare pentru 

profesori  

  Cadrele didactice 
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dezvoltării civismului, 

antreprenoriatului, 

voluntariatului, într-o 

societate complexă, dinamică 

 

  Contribuie la întărirea culturii 

organizaţionale a şcolii şi a unei 

culturi pentru o cetăţenie 

democratică 

  Elevii vor fi mai bine pregătiţi 

în vederea adaptării la piaţa 

muncii şi schimbărilor sociale 

  Oferă elevilor posibilitatea de 

a-şi dezvolta abilităţi şi 

competenţe şi în domenii, altele 

decât cel pe care îl studiază 

  Asigură însușirea valorilor 

moral-civice de către elevi 

  Întărește profilul elevilor de 

oameni adaptați și pregătiți pentru 

activitatea socială  

  Oferă elevilor oportunități de 

orientare profesională  

formate de şcoală pot 

alege să plece la alt loc de 

muncă 

  Necesitatea unui număr 

mult mai mare de ore 

alocat de către profesor 

pentru pregătirea lecţiilor, 

fără o salarizare 

corespunzătoare 

  Poate afecta resursa de 

timp alocată studiului de 

către elevi 

  

 

5. Dezvoltarea spiritului de 

colaborare și a 

multiculturalismului prin 

diversificarea  parteneriatelor 

locale, naţionale și 

internaţionale 

 

 Implică elevii și părinții în viața 

liceului  

  Oferă cadrelor didactice 

posibilitatea de schimb de 

experienţă şi de îmbogăţire a 

metodelor de predare şi de 

relaţionare cu elevii  

  Promovarea liceului și pe plan 

internațional  

  Oferă elevilor ocazii de 

socializare şi comunicare cu tineri 

din alte medii culturale 

  Certificatele, diplomele şi 

adeverinţele obţinute de elevi la 

actvităţile extracurriculare se 

constituie în portofolii personale, 

necesare pentru accesul în 

universităţi din ţară şi străinătate  

  Oferă cadrelor didactice șansa 

de a cunoaște sisteme 

educaționale din diferite țări 

 Disiparea eforturilor 

elevilor pe activități mai 

multe în defavoarea 

studiului disciplinelor de 

examen  

  Presupune un buget 

prea mare de timp și 

resurse pentru cadrele 

didactice  

  Implică diferite 

cheltuieli materiale şi 

implicit finanaciare  

 

4.3. Programe stabilite 

Pentru a putea realiza scopurile propuse a fost necesar elaborarea următoarelor programe: 

1. Programul de creştere a calitătii procesului instructiv-educativ; 

2. Programul de promovare a imaginii şcolii (învățământ liceal); 
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3. Programul de consolidare a mijloacelor de comunicare inter şi extraşcolar.
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1) Programul de creştere a calității procesului instructiv-educativ 

Activitatea 
Obiective 

operaţionale 
Termen Responsabili Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizarea 

activităţii 

cadrelor didactice 

- realizarea de asistenţe la ore 

- realizarea unei planificări a utilizării 

echipamentelor informatice 

- urmărirea utilizării echipamentelor audio-video 

şi informatice 

Permanent 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

- Materiale: fişe de 

asistenţă 

- De timp: necesar 

efectuării asistenţelor, 

monitorizării utilizării 

echipamentelor 

- Financiare: de întreţinere 

a echipamentelor folosite 

- Existenţa fişelor de 

asistenţă 

- Utilizarea frecventă a 

echipamentelor de către 

toţi profesorii conform 

unei planificări 

Stabilirea 

necesarului de 

formare a 

cadrelor 

didactice în 

conformitate cu 

opţiunile 

strategice definite 

- Formarea grupului de lucru 

- Realizarea chestionarului de nevoi 

- Aplicarea chestionarului tuturor cadrelor 

didactice din şcoală 

- Interpretarea chestionarului 

- Întocmirea listei de cadre didactice cu nevoi de 

formare 

 

 

2018-2023 

Director 

Responsabil 

pefecţionare 

- Materiale: chestionare 

- De timp: necesar 

aplicării şi interpretării 

chestionarului 

- De autoritate: 

recunoaşterea nevoii de 

formare 

- Lista cadrelor 

didactice cu nevoi de 

formare 
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2) Programul de promovare a imaginii şcolii 

Activitatea 
Obiective 

operaţionale 
Termen Responsabili Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

Vizitarea 

unităţilor şcolare 

şi promovarea 

directă a ofertei 

educaţionale, pe 

cicluri de 

școlarizare 

- Cunoaşterea şcolilor din judeţ şi Eparhie 

- Prezentarea seminarului în școlile din localitate, 

și în alte unități care pot furniza elevi 

Permanent  Director 

Cadre didactice și 

elevi din ani 

terminali 

Coordonator de 

programe 

educative 

- Materiale: de prezentare 

a şcolii 

- De timp: necesar vizitelor 

Procese verbale și 

parteneriate încheiate 

Realizarea 

materialelor 

promoţionale 

- Desemnarea unei echipe care să realizeze 

materiale promoţionale 

- Promovarea prin I.S.J., Episcopia Hușilor, site-

ul școlii a ofertei școlare. 

Ziua 

Porților 

Deschise 

 

Permanent 
Echipa desemnată 

- Materiale: hârtie, 

copiator, calculator, 

imprimantă, toner 

- prezentări ppt 

- De timp: necesar  

ealizării materialelor 

- Financiare: necesar 

asigurării cu consumabile 

Realizarea de pliante și 

afișe actualizate anual 

Promovarea pe site-ul 

şcolii a ofertei 

educaţionale pe nivele de 

învățământ 
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3) Programul de consolidare a mijloacelor de comunicare inter şi extraşcolară 

Activitatea 
Obiective 

operaţionale 
Termen Responsabili Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

Realizarea 

unor mijloace de 

comunicare 

eficientă inter şi 

extraşcolară 

- Actualizarea site-ului şcolii; 

- Organizarea unui forum de discuţii pe site-ul 

şcolii; 

- Realizarea unei agende cu numere de telefon, 

adrese e-mail specifică comunicării. 

Permanent  

Director, 

Catedră 

informatică 

Secretariat 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

educative 

- Materiale: hartie, 

calculator 

- De timp: necesar 

realizării 

activităţilor 

Existenţa pe site-ul 

şcolii a forumului de 

discuţii 

Existenţa agendei cu 

numere de telefon și 

adrese e-mail 

Încheierea de 

parteneriate 

cu organizaţii 

din comunitatea 

locală 

- Identificarea posibililor parteneri locali; 

- Încheierea de contracte de parteneriat; 

- Desfăşurarea de activităţi comune cu aceştia. 

Permanent  

Director 

Director Adjunct 

Coordonator de 

programe şi 

proiecte 

De timp: necesar 

identificarii partenerilor 

şi încheierii 

parteneriatelor 

Existenţa contractelor 

de parteneriat 

Organizarea 

de activităţi 

comune 

- Realizarea de activităţi extraşcolare cu Poliţia, 

ONG-uri, Primărie, Biblioteca municipală, 

- Lansarea de proiecte, programe comune cu alte 

şcoli 

Permanent  

Director Adjunct 

Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

educative 

- Materiale: în funcţie 

de 

activitate 

- De timp: necesar 

realizării activităţilor 

Existenţa proictelor, 

programelor 
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4.4. Organizarea  consultării, monitorizării, evaluării şi actualizării PDI-ului 

 

Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI: 

 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

2. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI. 

3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, autorităţilor locale; interpretarea datelor statistice 

la nivel regional şi local.  

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltarea spre 

consultare a personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, 

elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor 

sociali ai şcolii. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor şi priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

Surse de informaţii: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 

diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare); 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului 

de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii –

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 
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 Chestionare, discuţii, interviuri;  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

2. Monitorizarea şi evaluarea 

Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin: 

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

• activităţi de control intern; 

• corectare periodică şi actualizare. 

a) Monitorizarea 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2020–2021 urmărindu-se 

mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării 

indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. 

În procesul de monitorizare se urmăreşte: 

- comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

-  observaţiile; 

-  discuţiile cu elevii; 

-  asistenţa la ore; 

-  sondaje scrise şi orale; 

-  întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu 

profesoral. 
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b) Evaluarea  

Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la sfârșitul perioadei 

prevăzute În proiect când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile 

necesare pentru un plan de acţiune al şcolii in viitor, adaptat evident situaţiilor ce se impun la 

momentul potrivit. Instrumente de evaluare Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care 

să se poată stabili următoarele :  

• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

 • acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca 

instrumente de evaluare următoarele: 

• autoevaluare; 

• interviuri de evaluare; 

• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se 

va acorda atenţie următoarelor elemente: 

• respectarea misiunii şi a viziunii; 

• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul 

fiecărei ţinte. 

 Responsabilităţi: 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează 

activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, 

sunt distribuite astfel: 

• Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 

didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate 
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• Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar. 

• Directorul  şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi 

pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

 Indicatorii de performanţă 

Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o 

funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă 

amintim: 

• furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

• stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de 

semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri obiective); 

• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 

• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru. 

 

Programul activității de monitorizare și evaluare: 

Tipul activității Responsabilitatea și 

monitorizarea evaluării 

Frecvența 

monitorizării 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Întocmirea seturilor de date 

care să spijine monitorizarea 

țintelor 

Membrii comisiei PDI 

CEAC 

 

La  începutul  

anului școlar 

2020-2021 

Septembrie – 

octombrie 2020 

Monitorizarea periodică a 

implementării acțiunilor 

individuale 

Membrii comisiei PDI 

CEAC 

CA 

Periodic An școlar 

2020-2021 

Urmărirea progresului în 

atingerea țintelor 

Membrii comisiei PDI 

CEAC 

 

Periodic Iulie 2021 

Stabilirea impactului asupra 

comunității 

Membrii comisiei PDI 

CEAC 

 

Trimestrial Decembrie 2020 

Aprilie 2021 

Iunie 2021 
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Evaluare progresului în 

atingerea țintelor 

Actualizarea acțiunilor  din 

PDI în lumina evaluării 

Membrii comisiei PDI 

CEAC 

CA 

Trimestrial Decembrie 2020 

Ianuarie 2021 

Februarie 2021 

Mai iunie 2021 

 

 

Coordonator proiect: 

 DIRECTOR,    

 Prof. Țacu Liliana 

Echipa de proiect: 

 Prof. Adriana Spătaru  

 Prof. Gheorghiu Diana-Maria 

  

 

 


