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Liceul Teoretic Filadelfia este o instituție de învățământ preuniversitar, persoană juridică de drept 
privat, parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 2002. Educaţia academică din cadrul 
LTF constă într-un model de comportament  bazat pe organizarea eficientă a activităţii, tenacitate, 
sentiment al datoriei, respect pentru alţii și simț competițional dezvoltat.  
În aproape două decenii de existență, rolul său a devenit esenţial în sistemul de învăţământ românesc, 
LTF dovedind că este una dintre alternativele bune  ale învăţământul preuniversitar public. A fost 
acreditată în anul 2008 şi a trecut toate evaluările Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), membru deplin al Asociaţiei Inteernaționale a Școlilor Creștine 
(ACSI).  
 

Valorile LTF sunt: 
 

Excelență 
Creativitate şi inovare 

Libertate de gândire şi exprimare 
Profesionalism, moralitate și responsabilitate socială 

Cooperare și comunicare 
 

Liceul Teoretic Filadelfia (LTF) a avut o dimensiune internaţională încă de la înfiinţare (2002), 
dezvoltarea unei strategii specifice fiind una dintre cele mai importante activități derulate până prezent. 
Din primii ani de activitate, LTF nu a putut fi privită într-un context strict național, misiunea acesteia fiind 
strâns corelată cu introducerea unor valori şi principii de viață care au condus spre deviza școlii: 
Caracter, Educație, Performanță! 
 

LTF a luat în considerare importanţa implicării profesorilor şi partenerilor naționali și internaționali 
în elaborarea programelor și proiectelor existente în școală. Aceștia au fost invitați să sprijine cu idei și 
acțiuni unele activități de management. În ultimii ani, ca răspuns la impactul globalizării, dimensiunea 
internaţională a devenit tot mai importantă, în prezent reprezentând una dintre principalele componente 
ale programului managerial.  

În acest context, strategia de internaţionalizare reprezintă esenţa viziunii strategice a LTF. 

Internaționalizarea acţionează ca un catalizator pentru transformarea activităţilor curriculare în cadrul 

instituției noastre, ca un sprijin pentru integrarea cunoştinţelor globale și conduce la creșterea gradului de 

conştientizare a importanței factorilor internaționali. Internaționalizarea este  parte a misiunii Liceului 

Teoretic Filadelfia. Ne pregătim elevii pentru o societate în care internaționalizarea, computerizarea și 

digitalizarea joacă un rol important. 

Când ne referim la internaționalizarea școlii noastre(de la grădiniță până la liceu) avem în 
vedere următoarele aspecte. 

1. Toate tipurile de activități: 
legate cât mai mult posibil de curriculum 
dacă este posibil, în cooperare cu  școli partenere 
aducerea elevilor și profesorilor în contact sisteme educaționale și culturi diferite realizând 
astfel o mai bună înțelegere și apreciere a altor culturi, promovarea cetățeniei europene și 
globale, dobândirea de cunoștințe și abilități (în ceea ce privește limbile străine și abilitățile 
sociale). 

2. Consolidarea orientării internaționale în curriculum. 
3. Concentrarea pe cunoașterea limbilor străine. 

 



Obiectivele internaționalizării în LTF: 

Obiective pentru elevi 

Capacități și competențe: 

• Abilități de învățare: învățare despre cum să planifice, să dezvolte strategii și metode de 
cercetare (interviuri, chestionare, procesarea statistică a datelor etc.), cum să raporteze și cum să 
reflecteze; 

• Competențe în domeniul TIC; 

• Competențe sociale: adaptabilitate, flexibilitate, lucrul la un proiect în grupuri, grija față de un 
oaspete străin/ recunoștință față de gazdă (școală, familie). 

Atitudini: 

• Conștientizarea culturală. Reflectând asupra propriei identități prin confruntarea cu diferite culturi: 
„Ce înseamnă să fii român?” 

• Înlăturarea tuturor prejudecăților și stereotipurilor despre diferite culture; 

• Crearea unei atitudini de deschidere către „ceea ce pare a fi diferit”, 

• Începe să se simtă ca un „cetățean european” sau chiar ca un  „cetățean global”. 

Obiective pentru profesori 

• Dezvoltarea personală și mai multă încredere în sine 

• Deschiderea către  lucruri noi 

• Abilități sociale în colaborarea cu colegii străini 

• Abilități organizatorice în introducerea activităților internaționale 

• Competențe lingvistice 

• Competențe în domeniul TIC 

• Competențe interculturale 

• Confruntarea cu diferite sisteme școlare lărgește viziunea proprie 

• Dezvoltarea de noi metode: învățarea bazată pe proiecte, materiale cross-curriculare, munca în 
grup 

Obiective pentru școală 

• Asigurarea calității: îmbunătățirea calității educației în LTF 

• Școala reflectă modul în care proiectele internaționale pot fi adaptate la misiunea școlii 

• Internaționalizarea poate da un nou interes prin, de exemplu, didactica inovatoare și punerea în 
aplicare a proiectelor inter-curriculare 

• Internaționalizarea, ca prioritate a școlii, va atrage mai mulți elevi. 

 

 
Astfel, internaţionalizarea este considerată ca fiind un factor determinant pentru 

dezvoltarea instituțională, în special datorită circumstanțelor. În ultimii ani, procesul de 

internaţionalizare la LTF a fost subliniat de: extinderea parteneriatelor cu entităţi din Europa și din 

SUA;  mobilități pentru elevi  și pentru personalul didactic; oferirea unui număr semnificativ de 

cursuri la decizia școlii; îmbunătăţirea abilităților lingvistice ale cadrelor didactice; lărgirea 

oportunităţilor de a studia limbi străine; crearea unui mediu cu adevărat multicultural. 



 

Parteneriate și atmosferă internațională 

 În ceea ce priveşte acest indicator se înregistrează o tendinţă ascendentă, atât în 

termeni de parteneriate cât şi în cea ce privește conferinţele şi evenimentele internaţionale.  

 

Parteneriate internationale 

 În fiecare an, LTF a reuşit să stabilească o serie de parteneriate importante, 

observându-se o creştere anuală a numărului de acorduri de parteneriat sau colaborare (pentru 

schimburile de elevi, în domeniul cercetării sau în alte scopuri colaborative): 

Programul Ed Junior Achievement Young Enterprise 

Programul Focus Business School- Star of Hope, Suedia 

Programul Ed Character First 

Programul Ed Disciplina Plus 

Proiect Dați-mi o altă școală! (parc educațional), proiect declarat câștigător în etapa 

Programului interactiv de CSR intitulat Țara lui Andrei 

Programul activitătilor educaționale ce au ca scop integrarea copilului cu nevoi speciale 

și a familiei acestuia în comunitatea locală, prin implicarea elevilor și a cadrelor didactice din 

școală, alături de personalul Complexului terapeutic pentru copilul cu handicap sever și moderat 

Blijdorp, ROMANIA- O NOUA VIATĂ! 

Programul SUPERTEACH Institutul dezvoltării personale, Fundația Roumanian Business 

Leaders, Educativa 

Proiect- Casa Prieteniei- Bukowina Institut an der Universitat Augsburg, Germania 

Etc. 

 
 

 

 

Conferințe și evenimente internaționale  

LTF organizează o serie de evenimente cu dimensiune internaţională. Cu privire la 

conferinţele internaţionale există cel puţin două conferinţe în fiecare an cu participare 

internaţională consistentă. Principalele conferinţe şi evenimente internaţionale sunt enumerate 

mai jos: 

 

Organizator și coordonator al Festivalului  Național Coral Soli Deo Gloria, cu participarea tuturor 
corurilor de elevi ale liceelor creștine din România, desfășurat din mai 2010 până în prezent, proiect 
finanțat din fonduri ACSI; 
Organizator al Simpozionului Internațional Dezvoltare personală multiculturală într-un spațiu european, 
cu participarea educatorilor, învățătorilor și profesorilor de orice disciplină; 
Organizator al Simpozionului Internațional Profesorul- factorul cheie în educație, în colaborare cu 
Asociația ABA-DEL-TIN 

  Organizator de seminarii: Suntem la fel, deși învățăm diferit-Schimb de bune practici 
  Erasmus+2018-1-MK01-KA229-047115_5 ,,We are the same, although we learn in different way,, 

Organizator de seminarii: Focus Business School, Suedia & Star of Hope, Suedia 
Organizator de seminarii:: The Impact of the Christian Worldview on Teaching, în parteneriat cu ACSI 
(Association of Christian Schools International) 

  Organizator de conferințe Space for Science Second International Young Scientist Conference(Project:         
Space for Science- Implementing Innovations in Science Education 2014-1-FI01-KA200-00820) 

 
 



 

 

Mediu adecvat pentru activităţi internaționale 

În prezent există o prezenţă evidentă a multiculturalității în LTF. Există spații și structuri 

dedicate exclusiv activităţilor internaţionale şi multe alte activităţi derulate cu scopul de a construi 

un mediu internațional complex (evenimente, conferinţe, şcoli de vară etc.).  

 

Experiența internațională  a  elevilor 

Pentru a evidenţia experienţa internaţională a elevilor  am considerat următorii indicatori 

ca fiind cei mai relevanți: oportunități de mobilitate, cursuri extracurriculare cu profesori străini şi 

şcolile de vară.  

Parteneriatele cu instituții din Spaţiul European reprezintă un plus de valoare pentru 

instituţia noastră şi sunt exemple de bună practică, acestea ar trebui să continue în viitor pentru a 

stimula inovarea şi în spiritul antreprenorial. 

Cursuri predate de “visiting professors” pentru elevii din LTF 

Școli de vară la LTF: 

Micii exploratori montani (în limba germană) 

Odisee spațială, dincolo de orizont! (în limba engleză) 

LTF are deja tradiție în organizarea Școlilor internaționale de vară (în colaborare cu 

parteneri din străinătate) şi în realizarea unor evenimente interdisciplinare bazate pe CDS: 

BioTeam, JuniorScience Club, SeniorScience Club, Love in a box-un zambet pe chipurile copiilor 

dezavantajati, Dezbatere si argumentare-FilaDebate, Filarmonia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUNCTELE FORTE ALE STADIULUI ACTUAL DE INTERNAŢIONALIZARE LA LTF 

 Aşa cum se poate observa din cele prezentate anterior, principalele puncte forte ale LTF sunt:  

• deschidere şi sprijin din partea echipei de management pentru buna desfășurare a procesului de 

internaționalizare; 

• existența resurselor pentru integrarea elevilor  și a personalului din străinătate;  

• tradiție în organizarea de evenimente cu dimensiune internaţională;  

• existenţa unui mediu cu adevărat internaţional/multicultural;  

• cooperare şi parteneriate internationale; 

• potenţial mare de dezvoltare a abilităţilor și competențelor de predare în limbi străine;  

• oportunități pentru personal de a lucra într-un mediu multicultural;  

• creşterea numărului de persoane care beneficiază de experienţa internaţională;  

• conţinutul internaţional al curriculum-ului la decizia școlii (CDȘ);  

• programe de studiu de calitate înaltă, care sunt complet predate în limba engleză;  

• taxe de scolarizare accesibile; 

• diverse oportunităţi pentru elevii remigranți de a experimenta un mediu internaţional; 

 Ţinând cont de condiţiile foarte dinamice atât în Europa cât şi în întreaga lume, LTF 

demonstrează abilităţi reale de a se menține competitivă într-un mediu internațional. Punctele 

forte, în esență, se referă la dimensiuni strategice importante cum ar fi crearea unor structuri 

flexibile de predare, dezvoltarea şi extinderea parteneriatelor strategice, îmbunătățirea condițiilor 

pentru studii si învățare etc.  

Unul dintre  punctele forte este încrederea  în promovarea atuurilor școlii. LTF are multe 

avantaje competitive în domeniul internaționalizării. Este nevoie de un efort susținut pentru 

construirea unei identități și a unui brand puternic prin proiectarea și implementarea unei strategii 

de marketing și comunicare și, de asemenea, printr-o mai bună prezență online şi un website 

adaptat la nevoile prezentului. 

 

 

 

 

 

PUNCTELE SLABE ALE STADIULUI ACTUAL DE INTERNAŢIONALIZARE LA LTF 

Nu putem să nu observăm unele elemente care au nevoie de îmbunătățire pentru a 

ajunge la o poziție mai bună din punct de vedere al internaționalizării. Printre punctele slabe ale 

LTF, trebuie să menționăm:  

• este nevoie de creșterea numărului de parteneriate;  

• există un decalaj semnificativ între percepția personalului implicat şi a celui neimplicat în 

activitățile internationale; 

• lipsa resurselor financiare şi, prin urmare, un buget nesigur pentru internaționalizare ca întreg; 

• sprijin financiar scăzut (din resurse proprii) pentru activități de cercetare internațională;  

 

 

 



 

 

 

 

 

VIZIUNEA STRATEGICĂ  

LTF  consideră procesul de internaționalizare ca un factor determinant al dezvoltării 

instituționale, în special datorită circumstanțelor din ultimii 5 ani. Procesul de internaționalizare a 

fost subliniat de: 

• extinderea parteneriatelor 

• lansarea unor cursuri opționale, la decizia școlii, predate în limba engleză; 

• creșterea numărului de elevi  internaționali sau elevi remigranți,  precum şi diversificarea țărilor 

de origine;  

• îmbunătățirea abilităților lingvistice ale cadrelor didactice;  

• lărgirea oportunităților de a studia limbi străine; 

• crearea unui mediu internațional.  

 

În ceea ce privește strategia de internaţionalizare, aceasta reprezintă o opţiune strategică 

importantă pentru LTF, luând considerare următorii determinanți: globalizarea creează un nou 

cadru pentru sistemul de învăţământ; absolvenţii trebuie să fie pregătiți pentru adaptarea la un 

mediu de lucru multicultural; internaționalizarea asigură recunoaștere internațională datorită 

competitivității la nivel internațional; piața de servicii educaționale depășește granițele naționale 

ajungând la o dimensiune globală. Astfel, obiectivele sunt axate pe: o nouă abordare a atmosferei 

internaţionale, recunoaştere şi parteneriate; creşterea mobilităților elevilor; îmbunătăţirea 

experienţei internaţionale a elevilor  prin activităţi extracurriculare; consolidarea dimensiunii 

internaționale a programelor de studii; atragerea personalului internaţional, sporirea abilităţilor 

personalului de a lucra într-un mediu internațional. Activitățile cuprinse în strategia de 

internaționalizare vor fi implementate și cu ajutorul proiecte finanțate din surse externe. Pentru a 

maximiza efectele proiectelor internaționale, LTF a stabilit unele priorități instituționale.  

Din punct de vedere al strategiei de dezvoltare internațională, prioritățile avute în vedere 

sunt:  

 dezvoltarea unei reţele relevante de partenerii internaţionali;  

 creşterea vizibilității LTF  în mediul educațional internaţional;  

 crearea unui mediu prietenos şi adecvat pentru activităţi internaţionale;  

 creşterea oportunităţilor de mobilitate pentru elevi şi personal;  

 dezvoltarea unui sistem integrat de educație on-line;  

 crearea programelor de cercetare interdisciplinară care se concentrează pe probleme 

internaționale majore. 

 

Arii cheie abordate în vederea internaționalizării: 

• parteneriate și atmosferă internațională   

• experiența internațională pentru elevi 

• programe academice și curriculă  

• instruirea personalului în vederea internaționalizării  

• dimensiunea internațională a educației 

 



 

 

 

 

Buget LTF 

Bugetele constituie întotdeauna chestiuni sensibile pentru orice domeniu de activitate. Activitatea 

de internaționalizare trebuie privită ca o investiție, așadar bugetul pentru internaționalizare trebuie corect 

proiectat iar constituirea lui trebuie să reprezinte o activitate transversală a managementului LTF, 

reprezentat de Consiliul de Administrație. Bugetul trebuie să permită susținerea tuturor activităților 

desfășurate în LTF: cele de logistică și servicii administrative, cele de dezvoltare și îmbunătățire a 

programelor de învățământ și cele legate de mediul cultural preuniversitar. LTF își împarte cu grijă 

bugetul între diferite capitole de cheltuieli, internaționalizarea fiind inclusă. Ca orice altă strategie, o 

strategie de internaționalizare are nevoie de un buget pentru a fi implementată, bugetul necesar fiind cu 

atât mai mare cu cât sunt mai ambițioase obiectivele. Cheltuielile asociate cu internaționalizarea pot fi și 

în natură, cum sunt cheltuielile administrative și cheltuielile de personal dedicate procesului de 

internaționalizare. În concordanță cu strategia, o parte a bugetului trebuie alocată pentru a sprijini 

mobilitățile, cu scopuri variate, atât ale cadrelor didactice cât și ale personalului auxiliar. 

 

Monitorizare și revizuire  

O dificultate care trebuie depășită este alegerea unui set de principii care să asigure baza pentru 

monitorizarea progresului internaționalizării și revizuirea strategiei de internaționalizare. Astfel de principii 

de bază sunt: 

 - transparența 

- disponibilitatea unui set unic de informaţii 

- accesul la informațiile de bază pentru toate categoriile de public.  

Pentru monitorizarea activității de internaționalizare a LTF, vor fi adoptați indicatori, care vor servi 

atât pentru a observa evoluția internaționalizării de-a lungul anilor, cât și pentru a identifica direcțiile care 

trebuie sprijinite. 

Preocuparea Liceului Teoretic Filadelfia pentru creșterea calitățiii procesului educațional și 

internaționalizarea instituției ne determină să căutăm noi oportunități care să ne ajute în atingerea 

obiectivelor educaționale din PDI. Programul Erasmus + reprezintă o provocare pentru școala noastră 

dorind să accesăm cât mai multe proiecte datorită beneficiilor pe care le aduc în instituție și în plan 

personal. De fiecare dată când apare ceva nou în școala noastră, acea noutate aduce schimbări în 

gândire, comportament și perspectivă nu doar în mentori, ci și în destinatarii acesteia, adică în ELEVI. Cu 

alte cuvinte noi, dascălii, investim în elevii noștri oferindu-le experiențe diverse și un mediu care să-i 

schimbe în bine! 

 

Director LTF, prof. Magdalena Nichifor 


