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ŢINTE SI OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţintele strategice – indică scopurile majore ale organizaţiei, grupate pe 4 arii de interes: 
1. curriculum 
2. resurse umane 
3. relația cu comunitatea 
4. resurse materiale și financiar-contabile 

Opţiunile/Obiectivele strategice – ierarhizează priorităţile din interiorul fiecărei ţinte. 
Ţintele şi opţiunile strategice au fost stabilite prin raportare la modelul european de 

excelenţă (EFQM). Țintele strategice pot suferi modificări în funcţie de evoluţiile sociale, 
economice, ale politicilor educaţionale, dar și în funcțe de alți factori imprevizibili. 

 
Ținte strategice Obiective strategice 

Ținta 1 
 
Orientarea cãtre 
progres școlar, 
creativitate și 
performanțã 

1. Transformarea unei clase de la profilul uman, specializarea filologie ȋn 
specializarea bilingv; 
2. Invătarea centrată pe elev, prin utilizarea unor strategii interactive şi 
inductive, învăţarea prin cooperare, formarea competenţelor cheie pentru 
educaţia permanentă; 
3. Adaptarea permanentă şi continuă a tematicii orelor de dirigenţie prin 
introducerea , în principal, a unor obiective de transfer, precum “a invata sa fii 
», « a invata sa stii », « a invata regulile convietuirii »; 
4. Incurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor 
cu aptitudini înalte, prin organizarea 
olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute; 
5. Activităti susţinute la Centrul de Excelenţă; 
6. Pregătirea suplimentară a elevilor în vederea concursurilor şi 
olimpiadelor şcolare 
9. Efectuarea de inspecţii la clasă care să urmărească modul în care cadrele 
didactice îşi concep demersurile didactice din perspectiva învăţământului 
centrat pe elev şi a formării competenţelor cheie 
10. Asigurarea permanentă a unei comunicări eficiente între profesori, elevi 
şi părinţi, urmărinduse motivarea elevilor pentru propria dezvoltare şi 
progres şcolar 
11. Utilizarea tuturor modalităților de 
informare a elevilor şi părinţilor: broşuri, ghiduri, festivități 
12. Crearea unui nou ethos şcolar adecvat asigurării calităţii în educaţie 
13. Formarea continuă a directorilor prin participarea la schimburi de 
experienţă la nivel județean, național și european 
14. Dezvoltarea culturii calităţii la nivelul liceului 
15. Monitorizarea acţiunilor care vizează evaluarea şi ameliorarea serviciilor 
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educaţionale la nivelul colegiului 
16. Crearea de resurse educaţionale prin Proiectul european Erasmus + 
derulat în școală, în vederea utilizării sistemelor informatice 
17. Valorificarea resurselor educaționale create în cadrul Proiectului 
Erasmus+ 
18. Accesarea burselor de formare continuă Erasmus + 
19. Identificarea, încurajarea şi pregătirea elevilor cu aptitudini înalte în 
vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare 
20. Stimularea participării elevilor la concursurile şi olimpiadele scolare 
21. Crearea unor prilejuri de prezentare a modelelor de bună practică în 
domeniul performanței 
23. Stimularea şi motivarea cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor, în 
vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare 
24. Organizarea şi reactualizarea periodică a bazei de date privind copiii care 
necesită servicii de asistenţă psihopedagogică 
25. Înregistrarea rezultatelor învățării pentru fiecare elev în formate 
standardizate de tip Europass, Youthpass sau Portofoliu de educație 
permanentă 
26. Realizarea bazei de date complete și actualizate privind inserția 
absolvenților claselor a VIII-a și a XII-a 

Ținta 2 
 
Diversificarea ofertei 
educaționale prin 
organizarea de CDS 
bazate pe nevoile 
beneficiarilor 

Adaptarea / diversificarea ofertei curriculare la decizia şcolii, în 
concordanţă cu interesele şi nevoile de educaţie ale elevilor, cu resursele 
de care dispune liceul şi cu tendinţele actuale din societate 
Fundamentarea realistă a planului de scolarizare pe baza unei diagnoze 
pertinente a nevoilor comunităţii 
1. Elaborarea studiilor sistematice privind nevoile educaţionale ale 
educabililor, actuali su potenţiali elevi ai Colegiului Naţional „Stefan cel 
Mare” Tg. Neamt; 
2. Respectarea caracteristicilor de vârstă, psiho-comportamentale, a 
diferenţelor de ritm, volum, profunzime şi stil în 
activităţile de învăţare ȋn vederea obținerii ȋnvãțãrii vizibile; 
4. Oferirea unei imagini unitare asupra fenomenelor şi proceselor 
studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ prin utilizarea 
INTERDISCIPLINARITĂŢII ca modalitate de organizare a 
conţinuturilor;  
5. Asocierea interdisciplinarităţii, transdisciplinarităţii cu strategii inovatoare 
de organizare a conţinuturilor CDS; 
6. Stimularea competenţelor argumentative, aplicarea şi evaluarea procesuala 
a pachetelor opţionale pentru fiecare nivel de studiu; 

Ținta 3 
 
Implementarea 
strategiilor de 
management 
transformațional și 
motivațional (prin 
proces și fapte) 

1. Măsurarea nivelului de satisfacţie al beneficiarior direcţi şi indirecţi, 
prin chestionare aplicate periodic; 
2. Asigurarea feedbackului pentru grupurile semnificative de interes (elevi, 
părinţi, cadre didactice, comunitate), prin întâlniri curente şi postarea pe site-
ul şcolii a rezultatelor acţiunilor relevante şi utilizarea sistemului 
ADSERVIO; 
3. Participarea la programe de mobilitate, schimburi culturale și cursuri de 
formare continuã, dezvoltare personalã și perfecționare; 
4. Definirea caracteristicilor de calitate pentru toate domeniile 



organizaţionale; 
5. Cunoaşterea clară a rolurilor şi responsabilităţilor; 
6. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi afectivă pentru elevii și personalul 
şcolii; 
7. Motivarea personalului folosind stimulente pozitive; 
8. Stimularea muncii în echipă şi consolidarea relaţiilor 
interdepartamentale; 

Ținta 4 
 
Dezvoltarea 
dimensiunii social-
comunitare a școlii 

1. Crearea culturii organizaționale a școlii prin identificarea simbolurilor, 
stabilirea și consolidarea valorilor școlii; 
2. Crearea ataşamentului beneficiarilor faţă de valorile promovate în 
Colegiul Naţional “Stefan cel Mare”; 
3. Crearea sectiunii ALUMNI a Colegiului National „Stefan cel Mare”; 
4. Crearea strategiilor de marketing al serviciilor educaționale; 
5. Organizarea activitãților de voluntariat in vederea aplicãrii politicilor 
locale 
stabilite și a promovãrii școlii; 
6. Crearea unui Club de dezbateri sociale si comunitare 

Ținta 5 
 
Imbunãtãțirea bazei 
materiale existente 

1. Elaborarea unei strategii ce vizează menţinerea parteneriatelor vechi şi 
încheierea altora noi, pe principul „câştig- câştig”, pe termen scurt şi pe 
termen lung; 
2. Sensibilizarea agenţilor economici la problematica şcoli şi comunităţii, 
în vederea măririi volumului resurselor extrabugetare; 
3. Suplimentarea permanentã a bugetului existent cu surse de venituri 
proprii; 
4. Crearea Laboratorului multifunctional; 
5. Crearea unui teren de tenis de cậmp; 
6. Crearea unui centru de documentare si informare 
7. Infiintarea unui spațiu pentru servit masa (spatiu inchiriat in scop 
commercial) 
8. Realizarea unui colt verde/parc al colegiului, pentru desfasurarea unei ore 
in aer liber. 
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