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DRAGI PĂRINȚI,
Pe site-ul www.filadelfia.ro, în meniu, există
pagina Management, unde puteți regăsi
Planul de dezvoltare a școlii, Regulamentul de
Ordine Interioară, Calendarul cu activități
pentru anul în curs și alte documente
relevante pentru procesul educațional din
școala noastră.

Am ales să extragem din aceste documente
câteva informații esențiale, pe care dorim să
vi le prezentăm mai jos.
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VIZIUNEA LTF MISIUNEA LTF VALORILE LTF
Valorile noastre de bază inspiră
misiunea noastră, aceea de a
oferi o educație bazată pe valori
creștine, într-un mediu favorabil,
fundamentat pe parteneriatul cu
părinții, pentru a-i ajuta pe elevii
noștri să dobândească abilitățile
necesare implicării responsabile
în societate.

• Învățarea
• Responsabilitatea
• Dragostea
• Integritatea
• Creativitatea

Prin ceea ce suntem și ce
facem ca școală, ne centrăm
pe dezvoltarea personală a
elevilor, aspirând spre
excelență academică, prin
caracter și spiritualitate.
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ȚINTELE STRATEGICE 

Asigurarea stării de bine a preșcolarilor și elevilor, reducerea bullying, inclusiv a celor din
grupuri dezavantajate/vulnerabile, prin creșterea cu 30% a numărului de activtăți creative,
realizate la grupă/clasă și outdoor în următorii trei ani.
Creșterea cu 50% a numărului de cadre didactice care participă la programe de
perfecționare și formare continuă, programe de informare și formare privind drepturile
copilului, în următorii cinci ani.
Dezvoltarea bazei materiale a L.T.F., modernizarea Parcului educațional, amenajarea unui
cabinet fonic de limbi străine, dotarea laboratoarelor de biologie și chimie-fizică și
reabilitarea termică prin reducerea cheltuielilor cu 30%, în următorii cinci ani.
Promovarea imaginii L.T.F. în comunitate prin creșterea cu 20% a numărului de parteneriate
încheiate la nivel local, județean, național și internațional în următorii cinci ani.
Asigurarea șanselor egale la educație de calitate pentru copiii din medii defavorizate
material sau cu CES din L.T.F., prin creșterea cu 20% a numărului de activități specifice
serviciilor de asistență psihopedagogică, în următorii trei ani.
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Așa cum știți, activitățile din planul managerial sunt
anunțate întotdeauna prin intermediul dirigintelui/
învățătorului/educatorului și sunt postate pe
facebook, pe grupurile claselor și pe pagina de web a
școlii.

Atunci când am alcătuit planul de dezvoltare
instituțională, am consultat părinții și elevii prin
chestionarele de evaluare și de analiză a nevoilor.
Multe dintre sugestiile dumneavoastră au fost luate în
considerare și se regăsesc în țintele strategice.

Copiii își cunosc drepturile și se comunică deseori cu
ei. Elevii au un Consiliu Reprezentativ al lor, ales prin
vot democratic, care se întrunește de multe ori în
fiecare lună, în funcție de nevoile apărute. Elevii au un
reprezentant în Consiliul de Administrație al școlii și în
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. Atât
elevilor, cât și părinților li se cere feedback, fie prin
intermediul chestionarelor, fie prin discuții în
particular. Elevii și părinții sunt întrebați cu privire la
disciplinele opționale pe care și le doresc, ca să fie
introduse în curriculum.

Școala noastră are un Cod de etică profesională și o
politică de rezolvare a conflictelor ce are la bază
textul din Evanghelia lui Matei 18:15-17.

La începutul fiecărui an școlar, copiii sunt instruiți de
către profesori cu privire la normele de securitate și
sănătate în muncă, pe durata activității școlare, lucru
dovedit și de procesele-verbale unde sunt înregistrate
semnăturile lor. Suntem preocupați de siguranța
copiilor și a angajaților din școală. Școala are un
sistem de alarmă în caz de incendiu. Mai mult, elevii și
profesorii au participat în acest an la exerciții de
evacuare în caz de incendiu și de cutremur.

Printre activitățile importante desfășurate de
noi, menționăm seminarele cu tema anti-
bullying, anti-drog și pro-mâncare
sănătoasă.

Toți elevii LTF au acces în cabinetele de
informatică, de chimie-fizică și în sala de
sport. LTF are contract cu firma Microsoft și
folosim platforma ADSERVIO.

În ceea ce privește evaluarea elevilor, vă
reamintim că, la începutul fiecărui an școlar,
profesorii/ învățătorii noștri prezintă care
sunt criteriile de evaluare și cum se va face
notarea. Aceste metode includ și metode
moderne, cum ar fi proiectele, portofoliul,
realizarea de interviuri/ filmulețe etc., nu
doar ascultarea orală și lucrarea scrisă.

Apreciem investiția pe care o faceți în
educația copiilor și vă mulțumim pentru
susținerea pe care o manifestați față de
viziunea noastră!

                  Cu prețuire,
                                  Echipa LTF


