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I.    DIAGNOZA 

1. ARGUMENT / JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

 

Proiectul de dezvoltare instituționalã al Liceului Pedagogic ‖Nicolae Iorga‖ Botoșani reflectã 

strategia educaționalã a școlii pe o perioadã de 5 ani, ținând cont de strategia educaționalã la 

nivel național, local, de evoluția economicã și demograficã a orașului în care se aflã școala, de 

dinamica și cerințele profesionale ale pieței muncii. 

Planul de dezvoltare instituționalã al Liceului Pedagogic ‖Nicolae Iorga‖  Botoșani este 

elaborat și fundamentat în strânsã concordanțã cu mediul și condițiile în care își desfãșoarã 

activitatea ținându-se cont de factorii care influențeazã eficiența activitãții educaționale: 

Diagnoza mediului intern și extern din planul de dezvoltare instituțională în implementare are 

în vedere realitățile social-economice, ecologice, modificarea valorile morale și reforma 

educațională actuală. Principalele considerente enunțate sunt: 

- scăderea demografică și, în consecință, a populației de vârstă școlară 

- fluctuația populației de vârstă școlară ca urmare a mobilității forței de muncă la nivel 

mondial/ european 

- modificări legislative cu privire la sistemul de învățământ și aplicarea corectă a 

legislației în vigoare 

- poziția României în context european – ierarhizarea/ aprecierea sistemului de 

învățământ prin prisma testelor internaționale (PISA) 

- noi nevoi de formare și schimburi de experiențe internaționale/ comunitare atât în 

rândul elevilor, cât și al cadrelor 

- necesitatea adaptării curriculum-ului la dispoziția școlii la nevoile educabililor și ale 

societății actuale 

- reconsiderarea misiunii educaționale a școlii ca urmare a accesului și intruziunii noii 

tehnologii în toate domeniile de activitate – adaptarea procesului instructiv-educativ la 

schimbările survenite în tehnologia comunicării și cea informațională 

- responsabilizarea participanților la actul educațional prin împrumutarea unor modele 

din lumea business-ului; profesionalizarea actului managerial 

- necesitatea adaptării și reconfigurării bazei materiale în vederea satisfacerii nevoii de 

educație a tinerei generații 

- alterarea sentimentului apartenenței la neam prin integrarea într-un context comunitar 

cosmopolit 

- necesitatea protejării și conservării  mediului înconjurător  

În urma unei analize atente a activitãții și rezultatelor obținute în anii școlari anteriori, 

considerãm cã se impune orientarea proiectãrii cãtre douã direcții de bazã: consolidarea 

succeselor și ameliorarea rezultatelor mai puțin satisfãcãtoare. În acest scop au fost redefinite 

viziunea și misiunea școlii, au fost stabilite clar obiectivele prioritare, iar pe baza lor a fost 

conceput planul de acțiune, prin urmãrirea concretã a acțiunilor și a secvențelor planificate. 

În contextul amintit, reliefarea responsabilitãților specifice activitãții managerilor și ale 

tuturor membrilor organizației a cãpãtat amploare și consistențã, pentru mai buna cunoaștere a 

îndatoririlor și a obligațiilor de serviciu, de ansamblu și curente, precum și a termenelor și 

standardelor calitative impuse acestora. 
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2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

1. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 

 

A. SCURT ISTORIC 

            Începuturile învăţământului pedagogic botoşănean sunt legate de iniţiativa şi eforturile 

unor personalităţi ale locului precum: Ramiro Savinescu, prefectul judeţului, C.V. Ficşinescu, 

primarul oraşului, profesorii N.Răutu, Tiberiu Crudu şi C. Rigu, în  calitate de Inspector 

General al învăţământului, eforturi depuse în codiţiile vitrege de după Primul Război 

Mondial.  

            Ministerul Instrucţiunii Publice, analizând lipsa cadrelor didactice în special pentru 

învăţământul primar, a hotărât să înfiinţeze şcoli normale, câte una de băieţi în fiecare judeţ şi 

câte o şcoală de fete pentru trei judeţe, fapt transpus în practică începând cu anul şcolar 1919-

1920. Devenise o certitudine că modernizarea societăţii româneşti nu se putea face fără 

dezvoltarea învăţământului, iar pentru aceasta era nevoie nu numai de întemeierea de şcoli ci, 

mai ales, de învăţători. 

           Răspunzând  acestei nevoi, Şcoala Normală de Învăţători ,,M.Eminescu‖ din Botoşani, 

îşi deschide cursurile la 1 septembrie 1919, în localul Şcolii Primare de Băieţi nr.2 (clădirea 

există şi astăzi încadrată între cele două biserici armene) iar internatul în cadrul Regimentului 

37 Infanterie, unde băieţii serveau şi masa. În 1920-1921, Şcoala Primară de Băieţi nr.2 s-a 

mutat într-un local nou, pe Str. Sf. Nicolae împreună cu Şcoala Normală ,,M. Eminescu‖, 

devenind astfel, şcoală de aplicaţie pentru normalişti
1
.  

            Autorităţile locale au hotărât aducerea de la Dorohoi a profesorului de istorie Tiberiu 

Crudu, un foarte bun organizator, care devine primul director al Şcolii Normale. Confruntat 

cu mari greutăţi (lipsa unui local propriu şi a unui corp profesoral), Tiberiu Crudu a cerut ani 

de-a rândul un local pentru elevii săi. In acea perioadă, pe drept cuvânt, acesta spunea:,, Nu 

doresc altceva decât să avem cât mai curând posibil clădirea noastră proprie şi nu voi fi mai 

fericit decât în ziua când, de la catedra şcolii noastre normale să aduc mulţumirile mele 

fierbinţi, pentru străduinţa ce se va pune pentru ridicarea clădirii care ne trebuie şi pe care 

judeţul o merită
2
 ―.  

            În partea de nord a oraşului, începând cu anul 1923, se trece la construirea unui local 

propriu, lucrările neterminându-se nici în 1932, când Tiberiu Crudu arăta că se cheltuiseră 17 

milioane de lei. Un calcul făcut atunci, arată că dacă s-ar fi alocat cel mult 10 milioane de lei 

s-ar fi putut termina imediat ambele localuri de şcoală (şi localul pentru Şcoala Normală de 

Învăţătoare ,,Despina Doamna‖). Clădirile au fost terminate mai târziu iar astăzi, în una dintre 

aceste clădiri, se desfăşoară activitatea Grupul Şcolar Industrial ,,Al.cel Bun‖. 

            Şcoala Normală de Învăţătoare ,,Despina Doamna‖, şi-a început cursurile tot la 1 

septembrie 1919 având ca obiectiv pregătirea de învăţătoare pentru judeţele Botoşani, 

Dorohoi, Suceava şi Fălticeni. Elevele au fost recrutate în cea mai mare parte din mediul 

rural, fete de ţărani sau mici funcţionari, o parte dintre ele primind burse de stat. 

            În lipsa unui local propriu, şcoala a funcţionat în şase clădiri apropiate. Corpul 

profesoral a fost condus în toată existenţa şcolii de către Olga Savinescu, care a reuşit în 

câţiva ani să situeze instituţia printre cele mai bune din ţară (precizare într-o nota din 1924 a 

unui organ de control )
3
. Numărul elevelor a variat între 200 şi 320, iar al cadrelor didactice 

între 15şi 25. Normalistele purtau uniforma  sobră a şcolii în care predomina culoarea neagră. 

Practica pedagogică se făcea la Şcoala de Aplicaţie care avea 4 clase cu 80 de elevi.În cadrul 

şcolii viaţa culturală era bogată, având loc numeroase serbări, manifestări aniversare, 

sărbătorirea zilelor cărţi ş.a.   
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            Situaţia Şcolii Normale de Invăţători se agravează ca şi a celei de Invăţătoare, în anii 

crizei economice şi mai ales în anul 1932. Situaţia este mai grea mai ales pentru şcolile 

înfiinţate după Primul Război Mondial  şi mai puţin grea pentru cele ce aveau local propriu. 

Pentru a realiza economii la bugetul statului, Ministerul Instrucţiunii Publice a propus 

desfiinţarea  mai multor şcoli din  ţară. La Botoşani, mai întâi s-a propus desfiinţarea Şcolii 

Normale de Invăţătoare ,,Despina Doamna‖ şi apoi a celei de Învăţători ,, Mihai Eminescu ―. 

Dacă asupra propunerii privind desfiinţarea Şcolii de Fete s-a revenit, aceasta continuând să-şi 

desfăşoare activitatea până în anul 1938, pentru  Şcoala Normală de Învăţători, soarta a fost 

hotărâtă în anul 1932 când această unitate a fost desfiinţată. Elevii au fost repartizaţi în şcoli 

din ţară, în special la cele din Moldova. 

            Tradiţia învăţământului normalist din Botoşani a fost reluată în anul 1968, când s-a 

înfiinţat Liceul Pedagogic Botoşani  potrivit HCM nr.281- 1968
4
, instituţie care a preluat 

sarcina pregătirii învăţătorilor şi educatoarelor din judeţul nostru. Fără local propriu, liceul a 

funcţionat în primii doi ani în clădirea Liceului ,,A.T.Laurian‖. În urma unui examen de 

admitere susţinut în vara lui 1968 s-au format 5 clase: două clase de educatoare (79 eleve), 

două clase de învăţătoari (87 elevi) şi o clasă de  învăţătoari (46 elevi) la Institutul Pedagogic, 

curs de zi, de 2 ani, de pe lângă liceul nou infiinţat
5
. După doi ani de funcţionare, în 

septembrie 1970, situaţia se prezenta astfel: 

 Liceul Pedagogic avea un efectiv de 326 elevi, din care au promovat 

321,înregistrându-se 5 repetenţi; 

 Institutul Pedagogic avea un efectiv de 373 elevi, din care au promovat 370, având 3 

repetenţi; 

               Începând cu anul şcolar 1970-1971, liceul îşi desfăşoară cursurile într-un local nou, 

situat pe str. C. Dobrogeanu Gherea. Dispunea de 20 de săli de clasă, 3 laboratoare, 5 

cabinete, o sală de festivităţi, o sala de sport, cancelarie, cabinet director, birouri pentru 

secretariat şi contabilitate, cabinet medical, internat cu o capacitate de 300 de locuri şi cantină. 

              Corpul profesoral era format din 26 cadre didactice, o maistră pentru lucrul manual, 

doi pedagogi, o laborantă şi o bibliotecară. 

              Şcoala de Aplicaţie, necesară efectuării practicii pedagogice a funcţionat de la 

început. Existau 4 clase după cum urmează: 

 Clasa I-a – înv. Aurora Romaşcanu; 

 Clasa a II-a – înv.Ana-Adela Danalache; 

 Clasa a III-a – înv.Anghelina Damian; 

 Clasa a IV-a – înv.Aspazia Culiceanu. 

              Învăţamântul primar (şi preşcolar) din judeţul Botoşani avea multe cadre didactice 

necalificate, mai ales în mediul rural, fapt ce a determinatMinisterul Învăţământului să 

mărească cifra de şcolarizare, atât la cursul de zi cât şi la cel fără frecvenţă ( Institutul 

Pedagogic). În iunie 1974 liceul avea un efectiv de 578 elevi, din care au promovat 552, 25 

corigenţi şi 1 repetent
6
. Mulţi dintre absolvenţi au reuşit în învăţamântul superior devenind cu 

timpul profesori, medici, jurişti, economişti etc. 

              Cursurile fără frecvenţă ale Institutului Pedagogic îşi încetează activitatea în 1973 iar 

cursurile de zi în 1976. 

               Noua lege a învăţământului adoptată în 1978 stabileşte trecerea de la învăţământul 

pedagogic de 5 ani la cel de 4 ani. La sfârşitul anului 1977-1978 au absolvit cursurile ultima 

promoţie de 5 ani şi prima promoţie de 4 ani. În perioada 1976-1979 au funcţionat şi clase cu 

profil de artă. Tot de atunci datează cursurile serale profil filologie-istorie. Politica de 

industrializare masivă a impus şi la Liceul Pedagogic înfiinţarea unor clase cu profil 
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industrial: industrie uşoară şi chimie alimentară. La curs de zi au mai funcţionat profilele: 

biologie-chimie şi filologie-istorie. 

               La sfârşitul anului şcolar 1980-1981, liceul avea un efectiv de 1003 elevi, din care au 

promovat 983, 9 repetenţi şi 11 cu situaţia şcolară neîncheiată. Cele mai bune  rezultate le-au 

obţinut clasele a XII-a din al căror efectiv de 295 elevi, au promovat 292
7
.  

               Numarul elevilor ca şi al cadrelor didactice a crescut în următorii ani. În iunie 1988, 

Liceul Pedagogic avea un efectiv de 1507 elevi cuprinşi în 55 de clase. Dacă în urmă cu 10 

ani existau 55 cadre didactice din care 23 aveau gradul I, 15 -gradul II, 11 definitivatul iar 6 

erau stagiari, acum situaţia era diferită. Din cele 78 de cadre didactice titulare în invăţămâtul 

primar, gimnazial şi liceal, unul este doctor în filosofie (Petre Curcă), 35 aveau gradul I, 11- 

gradul II, 22- definitivatul iar 7- debutanţi
8
. 

               Reabilitarea spiritului democratic în societatea românească a reprezentat şi pentru 

învăţământul botoşănean reconsiderarea importanţei Liceul Pedagogic  în structura  

învăţământului din judeţ.  

        De la 1 septembrie 1990, liceul  îşi schimbă denumirea în Şcoala Normală ,,Nicolae 

Iorga ―şi funcţionează cu acest nume până la 1 septembrie 1997 când, unitatea noastră şcolară, 

devine Liceul Pedagogic  ,,Nicolae Iorga‖  asigurând pregătirea elevilor pentru toate treptele 

de şcolaritate: preprimar, primar, gimnaziu, liceal.  

               În anul şcolar 1990-1991, Şcoala Normală ,,Nicolae Iorga ―avea următoarele profile: 

Pedagogic, industrial şi pedagogic. Profilul Pedagogic funcţiona cu următoarele specializari: 

filologie, limbi străine, istorie-ştiinţe sociale, chimie-biologie şi matematică-fizică. Profilul 

industrial, atât la cursul de zi cât şi la seral, avea o singură specializare ( industrie uşoară) care 

va fi desfiinţată în vara anului 1991. Profilul pedagogic funcţiona cu  câte o clasă la curs de zi 

de 4 ani pentru elevii români şi o clasă, curs de zi de 2 ani, pentru elevii din Republica 

Moldova.   

              În iunie 1994, în şcoala noastră, pe lângă profilele cunoscute (Pedagogic, pedagogic) 

funcţiona şi Seminarul teologic cu o durată de 2 ani, 2 clase cu 49 de elevi ( IX, X) şi o clasă 

de cântăreţi bisericeşti (18 elevi). Numărul total al claselor era de 63 cu un efectiv de 1838 

elevi, din care 13 clase de pedagogie, specializarea învăţători cu durata de 5ani şi 2 ani 

(Şcoala postliceală). De remarcat că, din cei 387 elevi de la profilul pedagogic, 96 elevi erau 

din Republica Moldova.   

              Liceul Pedagogic ,, Nicolae Iorga‖, are o bogată tradiţie în ceea ce priveşte 

participarea la olimpiadele şcolare-fazele judeţeană şi naţională ca şi la alte concursuri 

şcolare. Numărul şi numele elevilor şcolii, distinşi cu premii şi menţiuni, nu fac obiectul 

articolului nostru, un fapt relevant însă, pentru acest aspect al preocupărilor profesorilor şi 

elevilor, îl reprezintă locul I  pe care s-a plasat liceul la nivel de judeţ, în perioada 1984-1988, 

privind rezultatele obţinute la olimpiade.   

            Un loc important în activitatea liceului îl are munca în domeniul creaţiei, muzicii şi 

sportului. De o apreciere deosebită, consacrată prin nenumărate premii şi diplome, s-a bucurat 

corul de elevi al liceului, înfiinţat în anul 1968, care, sub conducerea remarcabilului prof. de 

Muzică, Gheorghe Cojocaru, a susţinut mai multe spectacole (televizate) pe scena Atheneului 

Român. 

             Alte  cadre didactice care s-au remarcat prin activitatea desfăşurată la catedră, 

amintim pe Paraschiva Dănilă,Ioan Aniţei şi Dumitru Apetrei- Limba româna; Gheorghe 

Apostu, Sandu Pintilie şi Vasile Mardare- Matematică; Doru Vilhem şi Eugenia Puiu- Istorie, 

Valentina Ceaprazi şi Rodica Goţac—Limba franceză; Petrea Curcă şi Cornel Şurubaru- 

Filosofie; Artur Aanei şi Marilena Mardare- Pedagogie. Sub îndrumarea acestor minunaţi 

dascăli, Liceul Pedagogic ,, Nicolae Iorga‖, a dat an de an  promoţii de educatoare şi de 



 

  

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
               +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
pedabt.ro 

Str. General Berthelot nr. 28-30, 
Sector 1, 010168,  Bucuresti  
  Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
 Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
edu.ro 

 

 

6 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE  

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

învăţători. O bună parte a acestora a  urmat învăţământul superior, însă, cei mai mulţi s-au 

dedicat pasiunii pentru care au urmat cursurile acestei instituţii. 

             În perioada care a urmat,  liceul şi-a păstrat cele două filiere: Pedagogic şi vocațional 

cu care funcţionează şi în prezent. În 1997 a intrat în posesia unui alt  local, şi anume, cel  în 

care fusese anterior Şcoala Generală nr. 15, apoi Liceul cu program Sportiv şi, în fine, pentru 

o scurtă perioadă, Seminarul Teologic (până în 1997). 

             Unică în judeţ, prin specificul ei de şcoală care asigura pregătirea iniţială şi continuă a 

învăţătorilor şi educatoarelor, Liceul Pedagogic ,, Nicolae Iorga‖  desfăşoară o activitate 

intensă atât în plan instructiv cât şi educativ. A fost şi este singurul centru de perfecţionare a 

cadrelor didactice din judeţ  pentru educatoare, învăţători şi maiştri-instructori. Profesorii 

metodişti şi cei de pedagogie sunt repartizaţi ca îndrumători de lucrări metodico-ştiinţifice ale 

cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar înscrise la gradul I. Deasemenea, 

inspecţiile speciale pentru definitivat, gradul II şi gradul I sunt făcute de aceeaşi specialişti 

care conduc, în mod curent, şi practica pedagogică la ciclul primar (fostă Şcoală de Aplicaţie). 

              În ansamblul  dezbaterilor privind reforma învăţământului  şi având în vedere 

alinierea învăţământului românesc la  standardele europene, începând cu anul şcolar 2006 – 

2007, specializarea învăţători – educatoare dispare, pentru un timp, din planul de şcolarizare, 

pregătirea cadrelor didactice pentru ciclul primar  revenind instituţiilor de învăţământ 

superior.  Drept urmare, am propus schimbarea denumirii instituţiei noastre de învăţământ în 

Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga ―, fapt susţinut de profilele şi specializările existente în şcoală.  

Anul 2012, aduce pentru  instituţia noastră, ca semn al recunoaşterii implicării în programele 

europene din domeniul educației și formării profesionale și a prestigiului în cadrul 

comunităților educaționale, obținerea certificatului ‖Școală Europeană‖, ediția 2012. Totuși, 

ca urmare a revenirii la formarea inițială a învățătorilor și educatorilor prin liceele 

pedagogice, conducerea actuală a instituției a făcut demersurile necesare, bazate pe o 

fundamentare realistă, și a reușit revenirea la denumirea de Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga‖ 

începând cu anul școlar 2015-2016. Numărul claselor vocaționale este în creștere, iar 

concursul de admitere este din ce în ce mai solicitant, cu pană la 5 concurenți pe un loc. 

În anul 2014, liceul câștigă un nou certificat „Școala Europeană‖ valabil în următorii 3 ani. 

 

1.Ştefan Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani, Editura Axa,Botoşani,1997, p. 184. 

2 Tiberiu Crudu, Şapte ani din viaţa unei şcoli normale,1919-1926,Botoşani, Tipografia 

B.Saidman,1927,p.48. 

3.Ştefan Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani, Editura Axa,Botoşani,1997, p.190. 

4. Arhiva Liceului Pedagogic,,N.Iorga”-Dosar, Decizii,1969-1973. 

5.Idem, Dosar nr.19/22 din 1968,filele 32,35. 

6.Idem, Dosar 4/1969-1978. 

7.Idem, Dosar 6/1980-1988. 

8.Ibidem 
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B. OFERTA ŞCOLARĂ 

 

Oferta pentru anul şcolar 2018-2019:  

 4 trepte de şcolaritate: preprimar, primar, gimnaziu, liceu 

 o gama largă de discipline opţionale: limbi străine, științe ale naturii și științe sociale, 

istorie aplicată și geografia mediului, baschet-fotbal, şah,  cursuri şi testare ECDL, cluburi 

și proiecte educative locale, regionale și internaționale. 

 

   Au fost propuse:  

- 5 grupe de grădiniță 

- 2 clase pregătitoare (10 clase primare) 

- 2 clase a-V-a (10 clase gimnaziale) 

- 8 clase a-IX-a, din care: 

 Filiera vocațională: 2 clase de învățători-educatoare 

 Filiera teoretică – real: 

 1 clasă de matematică-informatică 

 2 clase de științe ale naturii 

 Filiera teoretică – uman 

 1 clasă filologie 

 2 clase științe sociale 

 

3. RESURSE 

  

A. RESURSE MATERIALE 

Tipul de spaţiu  Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

Săli grupă -grădiniţă 5 170 

Săli de clasă –Localul I+II 31 1540 

Cabinete de informatică 2 150 

Laboratoare  3 160 

Sală de educaţie fizică şi sport 2 1600 

Teren de educaţie fizică şi sport 1 850 

Spaţii de joacă  1 25 

Sala de muzică/festivități  1 100 

Cancelarie 2 104 

Cabinet metodic 9 150 

 biblioteca - 40 000 volume  

 sală de lectură  

 sală de festivităţi 

 internat cu 150 locuri 

 cantină cu 100 locuri/serie 

 spălătorie 

 Centru de Testare acreditat ECDL 

 cabinete medicale: medicină- pediatrie (2), stomatologie (1) 
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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE  

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

B. RESURSE UMANE 2018-2019 

 

1. Analiza  populaţiei şcolare 

 

 In cadrul Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga‖ Botoşani, numărul elevilor care studiază 

în învăţământul preuniversitar la nivelul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, este de 1597 

de elevi, din care 95 de preşcolari. 

 

Nivelul de 

învățământ 

Total Din care: Din care: 

  Urban Rural Fete Băieți 

Preșcolar 95 95 - 44 51 

Primar 291 291 - 142 149 

Gimnazial 247 247 - 126 121 

Liceal 964 964 - 654 310 

 

Distribuţia populaţiei şcolare funcţie de apartenenţa religioasă 

 

Religia Număr de persoane 

Ortodoxă 1447 

Neoprotestanți 51 

Catolici 4 

 

2. Personalul școlii 

 

FUNCTIA NR.PERSONAL GRADUL I GRADUL II DEFINITIVAT DEBUTANTI 

EDUCATOARE 

LICEU 

4 2 1 1  

TITULARE 3 2 1   

SUPLINITOARE 1 1    

      

EDUCATOARE 

GRADINITA 10 

BOTOSANI 

6 3  0  

TITULARE 6 3  1  

SUPLINITOARE  1  1  

TOTAL 

EDUCATOARE 

10 6 1 3  

INVATATORI      

TITULARI 13 10 2 1  

PENSIONARI 1 1    

SUPLINITORI 1    1 

TOTAL 

INVATATORI 

15 11 2 1 1 

PROFESORI      

TITULARI 61 48 9 4  
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DETASATI 3 1 1 1  

COMPLETARE 

NORMA 
2 2 0 0  

SUPLINITORI 11 3 2 4 2 

TOTAL 

PROFESORI 

77 54 12 9 2 

TOTAL 

PERSONAL 

DIDACTIC 

102     

 

DIDACTIC AUXILIAR   ……………11,5 POSTURI ……………10 PERSOANE 

NEDIDACTIC …………………………29 POSTURI ……………26 PERSOANE 

 

 

C. ACTIVITĂŢI ȘCOLARE, EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

Școala desfășoară o activitate extrem de complexă, așa cum reiese și din rapoartele 

anuale referitoare la starea și calitatea educației din Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga‖. 

Rezultatele bune obtinute de elevii noștri la examenul de bacalaureat (promovabilitate 

86,98% la promoția curentă, 85.14% promotia curenta+promotia anterioara - iulie), peste 

media pe județ și pe țară; la evaluarea naţională- 98,33%, demonstrând preocupare pentru 

învăţare şi dezvoltare a elevilor noştri, precum şi munca depusă de cadrele didactice;  

 

Școala are o bogată activitate educativă ilustrată prin varietatea proiectelor și acțiunilor 

realizate în fiecare an. Prezentăm doar câteva din exemplele cele mai cunoscute: 

 Proiecte europene RAINBOW (Erasmus+ 2) 

 Proiecte cu finanțare extrabugetară: LET’S GET GREEN!, ―Sustine igiena de nota 

10!‖ 

 Spectacole de caritate  

 Săptămâna Educaţiei Globale   

 Festivalului Naţional al Şanselor Tale   

 Program de educaţie preventivă privind consecinţele fizice, psihice şi emoţionale 

asociate debutului precoce al relaţiilor sexuale pentru evitarea sarcinilor neplanificate, 

infecţiilor transmisibile sexual şi avorturilor în cadrul adolescenţilor, desfăşurat în 

colaborare cu Fundaţia „My Brother’s Keeper‖ Oradea 

 Toamna Bobocilor , spectacol-concurs 

 Festivaluri folclorice 

 Festivaluri de teatru 

 Lectorate cu părinții 
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Proiecte educative: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea proiectului 

Nivel (local, 

judeţean, 

regional, 

naţional, 

internaţional) 

 

Parteneri 

Participanţi (numeric) 

Elevi Cadre did. Alţii (precizaţi) 

1.  ―Sa invatam impreuna‖ local Familiile copiilor 60 6  

2.  Cu teatrul de papusi ,,Vasilache‖ local Teatrul de papusi ,,Vasilache‖ 60 6  

3.  Sa invatam de la cei mici judetean Gradinita PP nr.6 Dorohoi 18 1  

4.  Evaluarea in invatamantul preuniversitar National Ziarul Esential in Educatie 40 4  

5.  Promovarea imaginii scolii National Esential media Press 40 4  

6.  Formidabilii International  40 4  

7.  ,,Domestos  susține igiena de nota 10‖ Concurs  

național 

S.C.UNILEVER SOUTH 

CENTRAL EUROPE S.A. 

31 1  

8.  Activitate în parteneriat cu 

Cinematograful Unirea Botoșani 

local Cinematograful ,,Unirea‖ 111 6  

9.  Activitate în parteneriat cu Teatrul de 

păpuși „Vasilache‖ 

Botoșani 

local Teatrul de păpuși ,,Vasilache‖ 111 6  

10.  Proiectul ,,Botoşani, 

oraşul copilăriei mele” 

local Asociatia ,,Educatori 

creativi-copii inventivi‖ 

27 5 Primăria Mun. 

BT, 

Muzeul Judetean 

C.C.D. 

11.  Proiect educativ Județean „COPILUL 

ARTIST” 

La nivel 

Județean 

(CAEJ nr. 

1010/12.02. 

2018 poz. 5) 

CCD Botoșani 

Biblioteca Județeană  

Palatul Copiilor Botoșani 

120 27  

12.  Activitate în cadrul  

Campaniei Naționale „Opinia ta este 

un drept fundamental” 

National Organizația „Salvați Copii‖ 111 4  

13.  „Universul Cărții” 
local 

Biblioteca școlii 

CCD, ISJ 

22 4 Bibl. Adochiței 

14.  „Luchian– pictorul florilor” 
local 

Fundația „Ștefan Luchian‖, 

Botoșani 

 3  

15.   

„IARNĂ..MAGIE....BUCURIE...” 
local 

Școala Gimnazială Nr.1 

Gorbănești 

  Bibl. Adochiței 

16.  „În Unire stă puterea!” local CCD Botoșani 22 4  

17.   „Fii ECO! Fii CREATIV! Descoperă-l  

pe ANTIPA!” 
local 

Școala Gimnazială „Grigore 

Antipa‖, Botoșani 

5 

elevi 

1  

18.  Participare activitati proiect RAINBOW internațional Spain, Italia , Lithuania, 

Macedonia, Turkey, Bulgaria  

600 85  

19.  Lectura-cale de dezvoltare a 

personalităţii 

judeţean Liceul Demostene Botez, 

Truşeşti 

45 7  

20.  Alternative Educaţionale local Grădiniţa 21 

Teatrul‖Vasilache‖ 

29 2 Părinţi 

Cadre didactice 

şi copii de la 

grădiniţa 21 

21.  „Biblioteca – o lume de poveste‖ local Biblioteca Județeană „Mihai 

Eminescu‖ - Botoșani 

30 2 Grigoruță D.,  

Adochiței G.,                 

Cantemir I. 

22.  „Marea Neagră e și a noastră‖ local Școala Gimnazială Nr.13, 

Botoșani 

Școala Gimnazială Nr.1 

Orășeni Deal 

Școala Gimnazială ,,G. 

Antipa‖, Botoșani 

APM Botoșani 

12 3  
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23.  ROTARY plantează – 

18 nov. 2017 
judeţean 

Rotary Club Botoşani / 

Direcţia Slvică Botoşani 
14 Boicu Jeni Interact Bt. 

24.  
RAINBOW european Erasmus Program 23 

Boicu J, 

Seniuc C. 

Racu D. 

 

25.  Ziua Educatiei national  200 9 4 

26.  SEG - ‖Lumea mea depinde de noi‖ national  750 20 2 

27.  Cercul de Istorie a Românilor „Privire în 

trecut‖ 
local 

 

 

 

30 
2 Adochiţei G. 

28.  Concurs judeţean  

„Suflet de artist‖ – Ediţia a IV-a 

Judeţean Şcoala Gimnazială Nr. 11 

Botoşani, 

Cinema „Unirea‖ Botoşani 

600 25  

29.  Activităţi SNAC Local Asociaţia „Ne trebuie 

speranţă‖ Botoşani 

600 25  

30.  „Ne pregătim pentru un viitor mai bun ca 

membri ai unei comunităţi globale!‖ 

Naţional http://www.coe.int/en/web/nor

th-south-centre/global-

education-partners 

27 1  

31.  Eco- Turismul, Istorie- Cultura, Educatie 

si Libertate‖ 

interjudetean Colegiul Grigore Antipa 

Bacau 

60 4  

32.  „Petale-n vant‖ national Casa Ruxandra 40 2  

33.  Proiect educativ  

"FOCUL - PRIETEN SAU DUŞMAN?" 

Nivel local ISU Botosani 

 

31 2 Părinţi 

34.  Proiect educativ  

„DIALOG ÎNTRE GENERAŢII‖ 

 

Nivel local Sindicatul Judeţean al 

Pensionarilor BT 

31 2 Părinţi 

35.   Proiect educativ  

„MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!‖ 

 

Nivel local Muzeul Judeţean Botoşani- 

Secția de Artă Plastică - 

Etnografie 

31  2 Părinţi 

36.  Proiect educativ 

„ SA CRESC MARE SI  

SANATOS‖ 

Nivel local cabinetul medical ―EMMAR 

S.N.C. Pânzar‖ Botoşani 

31 2 Părinţi 

37.  Proiect Judetean „ Invatam sa fim 

prieteni” 

  Judetean  Scoala Gimnaziala ―Spiru 

Haret‖ Dorohoi 

31   2  Parinti 

38.  Proiect National „ Modalitati de 

organizare a activitatilor 

extracurriculare” 

 National Liceul Greco-Catolic‖Iuliu 

Maniu‖ Oradea 

31  Toți înv.  Parinti 

39.  Proiectul „Promovăm şi susţinem valorile 

în rândul elevilor botoşăneni‖ 

judeţean Asociaţia Învăţătorilor din 

Judeţul Botoşani 

95 6 Parinti 

40.  Proiect educațional ,,Meserii de ieri și de 

azi‖ 

Nivel local Școala Gimnazială 

,,M.Sadoveanu‖ Dumbrăvița 

37 2 Părinți 

41.  Proiect ,,Botoșani, orașul copilăriei mele‖ Nivel județean Școala Nr.7 BT 

Școala Nr.11 BT 

Liceul Sportiv BT 

Școala NR. 12 BT 

Șc. Nr.6 BT 

Șc. Nr.10 BT 

Șc. Nr.17 BT 

100 22 Părinți 

42.  Proiect educațional ,,Prietenii bibliotecii‖ Nivel local Biblioteca Județeană 

,,M.Eminescu‖ Botoșani 

37 2 - 

43.  Proiect educațional ,,Împreună la teatru‖ Nivel local Teatrul 

,,M.Eminescu‖Botoșani 

37 2 Părinți 

44.  4/4 Pentru Prieteni naţional CCD Botoşani 

Şc. Gimnazială „N. 

Călinescu‖ Coşula 

29 2  

45.  Festivalul „Micii Păpuşari Ed. aX-a‖ 

19.V.2018(Nr.1182 în CAERI 2018) 

regional ISJ Botoşani 

Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Şotron‖ 

Teatrul pentru copii şi tineret 

„Vasilache‖  

2 1  

46.  Proiectul Let’s Get Green naţional Let’s Do It Romania 

Kaufland 

1450 84  

http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-partners
http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-partners
http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/global-education-partners
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47.  ‖Ganduri despre democratie si cetatenie 

europeana.‖ 

local  30 1  

48.  Proiectul antidrog „ Viata si viitorul 

tinerilor , fara droguri!‖- continuarea 

proiectului din 2017 

local Liceul Tehnologic „ Nicolae 

Balcescu‖ Flamanzi 

40 2  

49.  ,,Iarnă…Magie…Bucurie…,,‖ interjudețean Școala Gimnazială Nr. 1 

Gorgănești, jud.Botoșani 

60 6  

50.  ,,În Unire stă puterea!,,  local LPNI 50 3  

51.  ,,Crearea bonetei juliettei,, local LPNI 50 3  

52.  ,,A răsărit un Luceafăr,,  local LPNI 50 3  

53.  ,,Universul cărții‖ Judetean CCD Botosani 50 4  

54.  ,,Spune NU violenței‖ local LPNI 30 2  

55.  ,,Citește, păstrază, recondiționează,,.  local LPNI 60 3  

56.  ,,Luchian-pictorul florilor,, judetean Fundația ,,Ștefan Luchian,, 

Botoșani 

50 4  

57.  ,,Memoria Holocaustului‖ judetean Centrul Curtural 

Intercomunitar BT 

50 4  

58.   ,,Culorile aurii ale Toamnei‖ local LPNI 10 4  

59.  ― SĂ CITIM ÎMPREUNĂ‖ 

 

local LPNI 30 3  

60.  ,,Apa- Elementul Indisponibil Vieți,, local LPNI 30 2  

61.  ,,Nu plânge, Basarabie,, judetean Biblioteca Județeană, 30 3  

62.  ,,La presse Francaise,, Local LPNI 30 2  

63.  ,,Let s Get Green!,, local LPNI 30 2  

64.  ,,Pe urmele lui Creangă,, local LPNI 25 2  

65.  ,,Cartea- trecut,prezent si viitor‖ International Liceul Teoretic ,,George 

Cosbuc‖ Balti 

32 2 - 

66.  ,,Sa citim pentru sufletul si mintea 

noastra‖ 

International Gimnaziul Prunea- Raionul 

Glodeni 

32 1 - 

67.  ,,Deschide o carte si descopera viata‖ Educational   32 1 - 

68.  ,,Drumul cartii...‖ Educational  32 1 - 

69.  Hyperion local LPNI 50 8  

 

 

4. ANALIZA PESTLE 

 

a)Politici educaționale – modificarea permanentă a cadrului legislativ și considerarea 

învățământului ca prioritate națională; implementarea reformei educaționale – introducerea 

noilor planuri cadru la clasele primare și în perspectivă la clasele gimnaziale; descentralizarea 

învățământului preuniversitar; finanțarea de bază și complementară a învățământului; 

alinierea curriculum-ului național la cel european; continuarea editării manualelor alternative 

și introducerea gratuității lor la ciclul superior al liceului; implicarea părinților și a comunității 

locale în procesul decizional și în organizarea activității școlii; învățământ de tip incluziv și 

nediscriminatoriu, planificarea pe termen lung și stabilirea unor ținte strategice prin 

programul „Strategia Europa 2020‖ 

b)Factori economici – rata ridicată a șomajului, standardul scăzut de viață al celor mai multe 

familii, în special din mediul rural; susținerea financiară prin alocarea unei părți consistente 

din PIB (nerealizată până în prezent); mediul de afaceri local relativ puțin dezvoltat și, deci, 

incapabil să susțină investițiile extrabugetare în învățământ; programe europene care pot să 

susțină investițiile în resursele materiale și în formarea și dezvoltarea resursei umane; 

oportunitatea unor programe cu finanțări extrabugetare 

c)Factori socio-culturali – scăderea demografică (afectează în principal nivelul preșcolar și 

primar); menținerea motivației față de muncă la anumiți elevi; pregătirea medie și sub medie a 

celor mai multe familii, lipsa unui model de studiu în familie, a unei biblioteci etc; toleranța 
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rasială și religioasă între membrii comunității noastre școlare 

d)Factori tehnologici –resursele materiale – clădiri funcționale, autorizate sanitar și la 

incendiu, cu toate dotările necesare desfășurării procesului instructiv-educativ; se impune 

totuși anveloparea termică a clădirii principale și a internatului; Grădinița PP nr. 10 – clădirea 

Casa Sofian – necesită lucrări majore de consolidare; o sală de sport este complet funcțională, 

iar cea de-a doua este propusă într-un program de reabilitare și extindere prin CNI; teren 

multisport; parc de joacă pentru grădinițe și pentru clasele primare; conexiune permanentă la 

internet în toată școala; tehnologie modernă în sălile de clasă, la dispoziția elevilor și a 

profesorilor 

e)Factori ecologici – campus generos care respectă normativul de spațiu pentru instituțiile de 

învățământ; spațiu verde amenajat printr-un proiect extrabugetar; lizieră de arbuști la limita 

proprietății; disponibilitatea întregii comunității școlare a liceului de angajare în proiecte de 

mediu 

f)Factori legislativi – integrați în categoria politicilor educaționale 

 

5. ANALIZA DE NEVOI (SWOT) 

                       

A. PUNCTE TARI  

 școlarizarea tuturor ciclurilor de învățământ preuniversitar (preșcolar – ciclul superior 

al liceului) 

 existența claselor și grupelor de aplicație pentru practica pedagogică 

 diversitatea profilurilor și a filierelor (ar trebui enumerate) 

 existența alternativei educaționale Step-by-Step 

 promovarea educației incluzive (integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în 

învățământul de masă) 

 combaterea segregării etnice și rasiale și asigurarea de șanse egale minorităților etnice 

și religioase 

 accesibilizarea școlii pentru persoanele cu nevoi speciale 

 rezultate bune și foarte bune ale elevilor la examenele naționale (procent de 

promovare 98,33% la EN și 85,14% la bacalaureat) 

 performanțe deosebite la concursurile și olimpiadele școlare județene și naționale  

 personal didactic calificat – învăţători şi profesori foarte bine pregătiţi, marea 

majoritate cu gradul didactic I (70%); stabilitatea personalului din instituție 

 existenţa multor profesori formatori și metodiști (~ 40% din cadrele școlii sunt 

metodiști activi ai IȘJ Botoșani); școala a fost centru de formare în 4 proiecte 

POSDRU, în care cursurile au fost organizate și desfășurate de experți ai liceului 

 existența unei echipe care concepe și derulează proiecte naţionale şi internaţionale – 

cu posibilitatea de a atrage finanțări extrabugetare (titlul de Școală Europeană în 2012, 

2015 si 2018 ca recunoaștere a activității de cooperare internațională, 3 proiecte 

Comenius implementate, 1 proiect Erasmus+, K1, 1 proiect Erasmus+, K2, 5 proiecte 

naționale, cu finanțare extrabugetară, numeroase alte proiecte educative) 

 dorinţa de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice 

 bază materială bună cu posibilităţi de optimizare 

 dezvoltare managerială – disponibilitatea de perfectare a stilului managerial 

 

B. PUNCTE SLABE 
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 dificultățile în adaptare ale unor cadre didactice și rezistența la nou și la schimbare 

 scăderea numărului de  elevi la trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial 

 prioritizarea greșită a activităților școlii de către unele cadre didactice 

 dificultăţi în acceptarea sensului real al opţionalelor, în proiectarea, elaborarea şi 

implementarea C.D.Ș.-urilor 

 gestionarea defectuoasă a bazei materiale în anumite departamente 

 deficiențe în comunicarea cu familia 

 lucrul în două schimburi, cu program de la 8 a.m. la 8 p.m. și imposibilitatea 

decongestionării spațiului școlii (laboratoare, sală de muzică etc.) 

 

C.  OPORTUNITĂŢI 

 

 măsuri de descentralizare şi creştere a autonomiei şcolii şi a impactului acesteia în 

comunitate 

 paleta largă de programe oferite de societatea civilă – ONG-uri, organisme la nivel 

local şi regional de sprijin a şcolii în domeniul extracurricular (educaţia moral-

religioasă, educaţie pentru sănătate, şcoala părinţilor, lupta contra drogurilor etc.) 

 transformarea comunităţii locale într-un partener activ, implicat efectiv în viaţa unităţii 

şcolare 

 atragerea de fonduri prin prestări de servicii către comunitatea locală (cursuri 

E.C.D.L., cazări, închirieri de spaţii) 

 existența unor programe de cooperare europeană și atragerea unor fonduri prin aceste 

programe 

 implementarea proiectului ROSE 

 existența unei oferte bogate în domeniul formării personalului didactic și posibilitatea 

accesării unor programe europene de formare prin Programul Erasmus+ etc 

 identificarea unor programe de finanțare extrabugetare propuse de comunitatea locală 

sau de companii/organizații/asociații naționale și internaționale 

 specificul liceului ca fiind unica școală pedagogică din județ și posibilitatea accesării 

unor programe destinate învățământului pedagogic 

 

 D. AMENINȚĂRI 

 

 pe termen mediu şi lung, scăderea treptată a populaţiei şcolare şi de aici nesiguranţa pe 

post a unei părţi a personalului angajat 

 contextul social relativ instabil și lipsa unor motivații extrinseci reale pentru elevii 

liceului 

 lipsa de preocupare şi sprijin a unor părinţi în educarea propriilor copii (educaţia din 

familie), corelată şi cu apariţia fenomenului migraţionist din multe familii (plecaţi la 

munca în străinătate) 

 situaţia economică locală aflată în declin cu repercusiuni asupra nivelului de trai  şi, 

implicit, asupra rezultatelor şcolare 

 lipsa modelelor, a valorilor la nivel macrosocial, cât şi microsocial-familia 

 creşterea numărului actelor de violenţă 

 subfinanțarea sistemului (atât în ceea ce privește investițiile în infrastructură și dotare, 

cât și salarizarea resursei umane) 
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 volumul mare de muncă la care sunt supuse cadrele didactice ale școlii și personalul 

didactic auxiliar 

II. VIZIUNEA ŞCOLII 

Liceul Pedagogic ‖Nicolae Iorga‖ Botoșani se definește ca fiind o unitate școlară cu tradiție și 

cu un parcurs educațional bine conturat prin împletirea pregătirii teoretice cu cea vocațională 

a elevilor nostri și instruirea a numeroase generații de specialiști în educație. Deviza școlii, 

‖DOCENDO DISCIMUS‖ exprimă succinct viziunea școlii potrivit căreia învățându-i pe alții, 

învățăm noi înșine. 

 

III. MISIUNEA  ŞCOLII  

Liceul Pedagogic ‖Nicolae Iorga‖ își propune dezvoltarea  unui set de valori morale, bazate 

pe respect, integritate, demnitate și toleranță care vor fundamenta evoluția elevilor școlii atât 

din punct de vedere profesional, cât și social, stimularea performanței individuale, dar și a 

cooperării prin asigurarea de șanse egale la educație în vederea integrării optime pe piața 

muncii și a promovării învățării pe tot parcursul vieții. 

 

IV. VALORILE ȘCOLII 

 Respect – pentru sine, pentru ceilalți, pentru muncă și pentru valorile naționale și 

europene 

 Demnitate – curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori 

 Responsabilitate – capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile 

care derivă din statutul de membru al comunității noastre școlare și sociale 

 Toleranță – acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității 

șanselor egale pentru toți 

 Disciplină – ordine, punctualitate și respectarea autorității  

 Cooperare – cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți 

economici etc.) 

 Patriotism – cunoașterea, asumarea și promovarea valorilor naționale 

 

         

V PROGNOZA. STRATEGIA  SCHIMBĂRII   INSTITUŢIONALE 

 

 Defineşte, reglementează şi adaptează  modalităţile de implementare-la nivelul şcolii- 

a strategiilor, obiectivelor şi programelor naţionale, Legea Educaţiei Naţionale, pentru 

creşterea  autonomiei şcolii şi dezvoltării acesteia ca instituţie  publică - principal 

furnizor formal de educaţie în comunitate. 
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 Plasează elevul şi procesul în centrul sistemului educativ, în vederea creşterii calităţii 

actului didactic/serviciilor oferite de şcoala beneficiarului principal direct-elevul si 

beneficiarului principal indirect-părintii. 

 Facilitează trecerea elevului de la dimensiunea micro la dimensiunea macro a vieţii 

sociale, consiliază şi orientează elevul pentru adaptarea ulterioară la un sistem 

complex, dinamic, bazat pe interdependenţă- pe o economie de piaţă şi spirit 

antreprenorial- pentru dezvoltarea personalităţii, performanţei şi afirmării individuale. 

 

1.   CARACTERISTICILE PROIECTULUI 

 

 Durată: 5 ani / 2016-2021 

 Proiect de dezvoltare instituțională 

 Proiect integrator : Respectarea cadrului legislativ-metodologic al sistemului 

educaţional naţional, în contextul sporirii autonomiei şcolii la nivel local. 

 Proiect comunitar şi inter-comunitar, la nivelul şcolii: Furnizează servicii educaţionale 

conform Curriculum-ului Naţional – în funcţie de nevoile şi cererile beneficiarului 

principal direct: copilul, al beneficiarului principal indirect: părinţii, ţinând cont de 

realităţile comunităţii locale. Dezvoltă parteneriate cu instituţii cu specific 

educaţional-cultural la nivel judeţean, naţional si internaţional. 

 Proiect bazat pe managementul situaţional: depistează periodic nevoi de formare 

continuă a personalului şcolii în vederea adaptării procesului instructiv-educativ la 

cerințele pieții muncii precum și în vederea alinierii la standardele educaționale 

europene, generând condiţiile gestionării succesului şcolar şi a atenuării/soluţionării 

situaţiilor de criză şi/sau conflictuale în situaţii diverse.  

 

2.   DEMERSUL METODOLOGIC 

 

Analiza de nevoi prin: 

- identificarea disfuncţiilor şcolii; 

- identificarea resurselor specifice şcolii şi comunităţii locale; 

- definirea şi ierarhizarea nevoilor şcolii. 

a) Fixarea scopurilor şi strategiilor: 

- se realizează atât în funcţie de nevoi, cât şi de mijloace, resurse umane, 

materiale, financiare, de timp; 

b) Proiectarea acţiunilor: 

- organizarea procesului de învăţământ; 

- includerea finalităţilor educaţionale în acţiunile, proiectele, în timpul 

programului, cât şi în afara programului şcolar; 

- includerea tuturor partenerilor şi factorilor educaţionali în demersurile 

proiectate. 

c) Evaluarea proiectului: 

Pe plan intern se face cu ajutorul indicatorilor de prioritate cuantificaţi, evaluându-

se  gradul de realizare a fiecărui obiectiv. 

       Pe plan extern, evaluarea se face de către instituţiile abilitate. 

 

3. ȚINTE STRATEGICE 
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                  Toţi cei implicaţi în activitatea educativă trebuie să facă eforturi pentru a găsi 

răspunsuri competente în timp util. Pornind de la caracteristicile societăţii actuale, de la 

cerinţele societăţii viitoare,de la aspiraţiile tinerei generaţii,subliniem faptul că orice 

schimbare din instituţia de învăţământ vizează educatorul şi educatul deopotrivă. De aceea 

considerăm că ȚINTE STRATEGIGE pe care trebuie să le urmărim în instituţia noastră 

sunt: 

 

1. Creșterea și încurajarea performanței și a motivației pentru studiu la elevi prin 

optimizarea calității actului didactic și oferirea unor exemple și modele de viață 

2. Dezvoltarea competenţei  de comunicare la elevi și profesori deopotrivă și 

consolidarea unei structuri organizatorice complexe și funcționale 

3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional din 

instituție la standardele europene 

4. Dezvoltarea C.D.Ş. în funcţie de nevoile integrării sociale și a inserției pe piața 

muncii 

5. Integrarea optimă a noii tehnologii în actul educațional și dezvoltarea mediului 

informațional 

         Aceste scopuri  vor putea fi realizate într-o perioadă lungă de timp, cu un efort comun al 

tuturor factorilor implicaţi, dar care odată atinse vor așeza Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga‖ 

Botoșani pe un loc binemeritat în ierarhia calității educaționale. 

BENEFICIARII PROIECTULUI:  

 elevii, cadrele didactice-beneficiari direcţi; 

 părinţii, societatea civilă-beneficiari indirecţi. 

PARTENERI: 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 

 Consiliul Municipal Botoşani și Primăria Municipiului Botoșani 

 Casa Corpului Didactic 

 O.N.G-uri 

 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, asociația LIANT 

 Consiliul Elevilor 

 Agenți economici locali 

ECHIPA DE PROIECT: 

 Şefii comisiilor metodice 

 Comisia de evaluare a calităţii educaţiei 

 Directorii            

VI. NIVELUL TACTIC - Programele de dezvoltare 
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A. Programe de dezvoltare a resurselor umane 

 Realizarea în comisii şi colective de catedră a unor programe de formare, conform 

standardelor profesionale specifice fiecărei funcţii didactice.  

 Înscrierea cadrelor didactice la examenele de definitivat şi grad şi la cursurile de 

formare continuă. 

 Pregătirea directorilor, a responsabililor ariilor curriculare şi a responsabilului cu 

formarea continuă, în scopul realizării sarcinilor de manager, prin informare, formare 

şi dezvoltare managerială, consiliere şi sprijin.  

 Îmbinarea pregătirii centralizate, cu pregătirea centrată pe unitatea şcolară (conceperea 

şi aplicarea unor proiecte personale, de echipă şi organizaţionale). 

 Motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă, convingerea decidenţilor 

pentru a investi în dezvoltarea personală şi profesională; realizarea unei legături 

directe între formare – performanţă – salarizare. 

 Monitorizarea raportului profesor – elev; asumarea  de responsabilităţi concrete pentru 

fiecare membru al corpului profesoral. 

 Optimizarea relaţiilor dintre cadrele didactice, stimularea competiţiei în sens pozitiv şi 

implicarea acestora în toate problemele şcolii.                                                             

 

B. Programe de multiplicare a relaţiilor cu parteneri din comunitatea locală  

 Derularea unor proiecte în colaborare cu Poliţia Municipiului Botoşani, 

Jandarmeria Botoşani, asociații și ONG-uri, Teatrul ,,Mihai Eminescu‖, Casa de 

Cultură a Sindicatelor, Asociația Părinților „LIANT‖, organizații și asociații 

locale, regionale sau naționale 

 Proiecte de dezvoltare cu alte instituţii de învăţământ din Municipiul Botoşani și 

din țară.       

C. Programe de dezvoltare a bazei materiale  

 Dotarea şi amenajarea unui CDI (resurse tipărite şi softuri educaţionale), pentru elevi 

şi cadre didactice. 

 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor la standarde europene. 

 Transformarea bibliotecii şcolare în punct  de documentare si informare pentru elevi 

şi profesori. 

 Creşterea cu 20% a ponderii resurselor extrabugetare în bugetul scolii. 

 Construire/amenajare prin reabilitare, modernizarea şi întreţinerea spatiilor de 

învăţământ şi ale spaţiilor conexe (internat, local II, cantina, spălătorie, săli sport, 

terenuri de sport, spațiu de joacă grădiniță). 

D. Programe de dezvoltare curriculară 

 Realizarea, în fiecare an şcolar, a unei oferte curriculare în concordanţă cu 

opțiunile elevilor, părinţilor, diferenţiată pe cicluri şcolare. 

 Încurajarea şi motivarea cadrelor didactice pentru a propune şi 
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realiza programe de discipline şcolare opţionale adaptate elevilor. 

 Includerea în oferta curriculară a disciplinelor opționale realizate la nivelul 

pareneriatelor europene 

 Realizarea unor cluburi de activități extrașcolare.                  

 



 

  

  

 
 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
               +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  
Bucuresti  
  Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
 Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro 

 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 
LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

 

VII. REZULTATE AŞTEPTATE/ABORDĂRI STRATEGICE: 

 

 Opțiunea  strategică 

Ţinta  Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea bazei 

materiale și a achizițiilor 

Dezvoltarea resursei 

umane 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

1. Creșterea și 

încurajarea 

performanței și a 

motivației pentru 

studiu la elevi prin 

optimizarea calității 

actului didactic și 

oferirea unor exemple 

și modele de viață 

 

Educarea elevilor prin 

disciplinele de bază 

precum şi prin 

disciplinele din C.D.Ş. 

Implicarea elevilor în 

propunerea de noi 

discipline opționale, dar 

și în elaborarea unor 

propuneri de proiecte la 

nivelul comunității. 

Identificarea unor resurse 

extrabugetare în vederea 

optimizării bazei 

materiale a școlii – prin 

programe și proiecte 

comunitare. Dotarea 

laboratoarelor și 

cabinetelor cu tehnică 

modernă și 

aparatură/dispozitive 

actualizate. Înlocuirea 

tablelor negre cu table 

magnetice și 

identificarea unor surse 

financiare pentru 

formarea cadrelor în 

vederea folosirii tablelor 

interactive și a softurilor 

educaționale. 

 

Programe de formare a 

cadrelor didactice. 

Programele vor fi 

urmate în funcţie de 

necesităţile fiecărui 

cadru didactic, dar și în 

funcție de nevoile 

sociale, astfel încât să 

se desfășoare lecţii/ 

activităţi diverse 

adaptate nevoilor 

elevilor și motivante în 

vederea integrării lor pe 

piața muncii naționale 

și internaționale. 

Practicile de lucru în 

clasă vor fi 

transformate astfel încât 

să creăm un climat de 

încredere, să-i implicăm 

pe elevi în a exprima 

puncte de vedere 

Participarea la programe 

naţionale şi internaţionale. 

Promovarea valorilor 

naționale și europene. 

Inițierea unor parteneriate 

prin programul Erasmus+, 

dar și prin alte programe 

europene. 
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diferite,să încurajăm 

investigaţia temeinică şi 

dezbaterea autentică. Se 

vor iniția proiecte de 

formare prin programe 

europene – Erasmus+, 

bazate pe o analiză de 

nevoi reală a școlii. Un 

accent deosebit se va 

pune pe programele de 

formare pentru 

dezvoltarea dimensiunii 

interculturale și pentru 

optimizarea calității 

educației, dar și a 

controlului calității. Vor 

fi încurajate 

schimburile de 

experienţă și 

parteneriatele. 

2. Dezvoltarea 

competenţei  de 

comunicare la elevi și 

profesori deopotrivă și 

consolidarea unei 

structuri organizatorice 

complexe și 

funcționale 

a. Introducerea în 

C.D.Ş. a disciplinelor 

legate de negociere şi 

comunicare 

b. Promovarea în cadrul 

tuturor disciplinelor a 

comunicării deschise, 

a. Utilizarea de către toţi 

elevii şi profesorii a 

calculatoarelor şi a 

internetului în vederea 

dezvoltării 

competenţelor necesare 

în societatea actuală, 

pentru informare, 

a. Programe de formare 

a cadrelor didactice în 

vederea utilizării unor 

metode alternative care 

să încurajeze 

exprimarea unor puncte 

diferite de vedere, să-i 

transforme pe elevi în 

a. Identificarea grupurilor 

de dialog, a nevoilor de 

voluntariat și implicarea 

cadrelor didactice și a 

elevilor în programe 

comunitare. 
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responsabile între 

profesori şi elevi. 

Învăţarea tehnicilor de 

comunicare și 

abordarea 

transcurriculară a 

temelor de interes 

pentru elevi. 

Încurajarea lucrului în 

echipă. 

 

comunicare.             

 

parteneri în educaţie. 

Încurajarea stilurilor 

didactice creative și a 

varietății în actul 

didactic. Încurajarea 

activităților de tip 

teambuliding între 

membri colectivului 

didactic și a participării 

asertive la ethosul 

organizației. 

 

3. Dezvoltarea 

dimensiunii europene a 

școlii și alinierea 

actului educațional din 

instituție la standardele 

europene 

 

a. Introducerea în oferta 

curriculară a unor 

discipline noi, fie 

rezultate în urma 

implicării instituției în 

proiecte europene/ 

internaționale, fie ca 

urmare a nevoii 

evidente de a aborda 

integrator procesul 

instructiv-educativ. – 

discipline opționale 

transcurriculare. 

b.Continuarea și 

 

a. Tipărirea şi 

răspândirea/distribuirea 

în şcoală şi instituţiile 

abilitate a unor materiale 

promoţionale (afişe, 

broşuri etc.) diseminarea 

rezultatelor. 

b. Investiții în logistică și 

în baza materială ca 

promotor al imaginii 

școlii (sala de sport, 

teren de sport, parc de 

a. Programe de formare 

a cadrelor didactice în 

vederea realizării unor 

experienţe de învăţare 

în funcţie de 

posibilităţile elevilor şi 

de interesele, dorinţele, 

aspiraţiile acestora. 

Accesarea unor linii de 

finanțare în vederea 

formării cadrelor 

didactice prin cursuri și 

activități de formare la 

nivel european prin 

programul Erasmus+și 

a. Identificarea și încheierea 

unor parteneriate la nivelul 

comunității locale și 

internaționale. 

b. Colaborarea strânsă cu 

Asociația Părinților 

„LIANT‖, identificarea 

unor posibilități de 

promovare la nivelul mass-

mediei locale, accesarea 

bazei de date a absolvenților 

școlii în vederea promovării 

imaginii instituției, crearea 

și dezvoltarea unei baze de 



 

  

  

 
 

 

Str.I.I.C.Brătianu nr.65, 710319, Botoșani 
Tel/fax:  +40 0231512132 
               +40 0231511519 
E-mail: pedagogic_niorga@yahoo.fr 
http://www.ltniorga.ro 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  
Bucuresti  
  Tel:    +40 (0)21 405 57 06 
 Fax:   +40 (0)21 310 32 05 
www.edu.ro 

 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 
LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

propunerea unor 

proiecte cu impact la 

nivel comunitar, 

integrarea lor în 

curriculumul școlar 

 

joacă la grădiniță) 

c. Identificarea și 

implementarea unor 

programe extrabugetare 

în vederea amenajării 

Centrului de 

Documentare și 

Informare al școlii și a 

unui cabinet pentru 

programe europene. 

Asigurarea logisticii 

necesare echipării și 

upgradării acestui 

cabinet. 

 

nu numai.        

b. Transformarea 

elevilor în parteneri 

prin implicarea lor în 

propria formare, 

adoptând forme diverse 

de organizare, metode 

şi procedee didactice 

adecvate acestui 

obiectiv.   

c. Asigurarea unui 

climat pozitiv, 

antrenant în cadrul 

tuturor orelor de clasă. 

date europene. 

 

 

4. Dezvoltarea C.D.Ş. 

în funcţie de nevoile 

integrării sociale și a 

inserției pe piața 

muncii 

Educarea elevilor prin 

C.D.Ş. pentru 

parteneriat în 

comunitate, pentru 

conservarea mediului și 

pentru auto-cunoaștere 

și auto-dezvoltare 

 

Asigurarea logisticii 

necesare pentru aplicarea 

chestionarelor (inclusiv 

cele ale Comisiei 

Calității), asigurarea 

materialelor necesare în 

vederea furnizării 

ofertelor de curs tuturor 

elevilor. 

 

Programe de formare a 

cadrelor didactice în 

domeniul elaborării şi 

realizării unor oferte 

curriculare cât mai 

diverse, în funcţie de 

dorințele elevilor şi 

posibilităţile materiale 

de realizare la nivelul 

instituţiei noastre. 

Realizarea unor activităţi 

formale şi extraşcolare cu 

instituţii din comunitate 

(I.Ș.J.,Casa 

Sindicatelor,cluburi,O.N.G.-

uri). 
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5. Integrarea optimă a 

noii tehnologii în actul 

educațional și 

dezvoltarea mediului 

informațional 

 

Promovarea la toate 

disciplinele a unor noi 

metode participativ-

active bazate pe 

folosirea curentă a noii 

tehnologii și stimularea 

folosirii metodelor 

alternative de evaluare 

(portofolii, proiecte, 

vlog-uri, blog-uri, 

filme, produse 

multimedia) în vederea 

înlocuirii celor formale 

Dotarea tuturor sălilor de 

clasă și a catedrelor cu 

logistica necesară 

(laptop-uri, 

videoproiectoare, 

conexiune permanentă la 

internet); achiziționarea 

unor noi table interactive 

și dezvoltarea 

laboratoarelor de 

informatică; crearea și 

dezvoltarea unui centru 

multimedia 

Formarea resursei 

umane în vederea 

folosirii corecte și 

creative a mijloacelor 

multimedia; inițierea și 

extinderea unei 

platforme moodle la 

nivelul școlii 

Încheierea unor parteneriate 

cu instutuții abilitate în 

domeniul noilor tehnologii, 

colaborarea cu alte școli sau 

instituții care au experiența 

necesară și pot asigura 

schimbul de bune practici 

Inițierea unor parteneriate 

internaționale pe tema 

integrării noii tehnologii în 

actul educațional. 

 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

A) CURRICULUM 

1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de peste 90%, contribuind la optimizarea inserţiei lor 

sociale și pe piața muncii (prin propunerea de discipline opționale integrate, transdisciplinare) – nr. de discipline opționale, chestionare de 

satisfacție, urmărirea parcursului adolescenților  

2. Existența a cel puțin 3 cluburi și 5 proiecte educative în fiecare an pentru dezvoltarea relațiilor interumane, a abilităților de lucru în echipă 

și a abilităților de comunicare – nr. cluburi și proiecte, calitatea produselor finale, integrarea activităților în orele de clasă 

3. Cel puțin 10% din oferta CDȘ să abordeze tematici ce vizează inserția socială și parteneriate comunitare 

4. Cel puțin o activitate semestrială la fiecare clasă pe teme de mediu – scenarii didactice, article în revista școlii, pagina web a școlii 

B) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

1. Atragerea de cel puțin 10.000 euro din proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale – raport financiar 
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2. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de digitalizare – nr. tablelor magnetice, al tablelor interactive, al videoproiectoarelor și al 

fiabilității rețelei de internet 

3. Folosirea tablelor interactive și a softurilor educaționale în laboratoare: chimie, fizică, biologie, informatică, dar și la alte discipline – nr. 

activităților desfășurate, chestionare de impact, rapoarte ale comisiilor 

4. Bază sportivă și spații de joacă pentru copii complet funcționale  - fotografii, articole în presă și pe pagina web a liceului 

 

C) RESURSE UMANE 

a. Creșterea numărului de elevi cu performanțe școlare cu 10% în fiecare an – statistică olimpiade și concursuri școlare 

b. 90% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate, pe particularităţi de vârstă şi individuale ale 

fiecărui elev, vor utiliza unele metode alternative care să încurajeze exprimarea unor puncte diferite de vedere, care  să-i transforme pe 

elevi în parteneri în educaţie – rapoarte comisii și catedre, schimburi de bune-practici (PV) 

c. Utilizarea de către toţi elevii şi profesorii a calculatoarelor, videoproiectoarelor şi a internetului în vederea dezvoltării competenţelor 

necesare în societatea actuală, pentru informare și comunicare – graficul de monitorizare și control  

d. Implicarea a cel puțin 90% dintre profesori în managementul comisiilor din LPNI – decizii, rapoarte, PV 

e. Cel puțin 50 de cadre didactice vor participa la cursurile și instruirile privind folosirea tablelor interactive și a platformelor moodle – 

raport curs, lista prezență 

 

D) RELAŢII COMUNITARE 

1. Creşterea cu 15% a numărului de convenţii de parteneriate locale, județene, naționale – nr. parteneriate încheiate 

2. Scrierea și implementarea a cel puțin 5 proiecte pe diferite componente educaţionale în parteneriat cu diferite ONG-uri, asociații, 

companii – nr. proiecte, raport final 

3. Realizarea a cel puțin 5 proiecte europene (Erasmus+, eTwinning, ș.a.) care să dovedească deschidere și oportunitate pentru integrare 

europeană și adaptarea procesului instructiv-educativ la cerințele pieții muncii europene – nr. proiecte, portofoliu pentru premiul Școala 

Europeană, rapoarte de diseminare 

 

 

Director, 

Prof. Mirela Ofelia Sănduleanu 


