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“This school is good for me because: The 

teachers have a fun way to teach new things; 

The games and activities that we play 

are awesome”. Eva 5 A

“I like this school because we’re going in a 

lot of camps, and we can meetnew friends.

Everyone is so nice and we’re all like a big 

family, and we don’t fight.“ Denisa 5 A

What should 
school be for?

“I feel more free here. The teachers are very 

dedicated and they make us love the subjects 

(the maths teacher, the English teacher 

and the biology teacher).” Runa 5 A

“I like coming to school because I love 

hearing the jokes and stories that my friends 

have to tell me, so that we can keep up 

with their life.“ Alexa 7 A

“I strongly believe that our school is a big 

and powerful family who works together and 

enjoys interesting learning experiences that 

help everyone (students, teachers & parents) 

grow and develop.From my perspectives, 

a school should give students multiple 

opportunities to shape their personalities and 

characters, should empower them to discover 

their strengths and help them believe that any 

mistake could help people gain wisdom and 

become stronger.School should make students 

have trust in themselves and believe in the 

beauty of their dreams!“

Carmen Dan, 

director Liceul Teoretic Școala Mea

PERSPECTIVA 
MANAGERIALĂ

2018
-

2019

“Şcoala m-a dezamăgit şi eu am dezamăgit şcoala. Mă plictisea. Profesorii se comportau ca 

nişte sergenţi. Eu doream să învăţ ce doream eu să ştiu, iar ei voiau să învăţ pentru examen. 

Din această cauză eu nu valoram nimic …”

Albert Einstein

3



54

? Misiune

internaţionalism

integritate

excelenţă

inovaţia

inovarePrincipiile
programului

Definiția 
programului
de instrucţie

Cetăţeni 
activi într-o 
societate globală

Focus

într-un

centrat valorizează

garantează

mediu

pe

valorizează

formarea de

What should 
school be for?
Pentru ce există 

școala?

inclusiv,  provocator, colaborativ, 

concepte,   competenţe, caracter

personalităţi
autonome

Achieving excellence 
toghether

Împreună pentru
excelenţă

Educaţional

promotor
al excelenţei

instrucţia
elevilor

provocare +

+ +

+ +motivare încurajare

excelenţa 
predării

resurse



6

Misiunea Liceului Teoretic Școala Mea 

este definiţia eforturilor noastre 

de a răspunde la întrebarea

WHAT SHOULD SCHOOL BE FOR?
Misiunea LTSM este aceea de a forma, 

într-un mediu academic incluziv, provocator, 

colaborativ, propriu excelenţei, personalităţi 

autonome, cetăţeni activi şi marcanţi 

într-o societate globală.

What should 
school be for?

Considerăm că vom îndeplini Misiunea LTSM 

dacă vom aplica coerent în procesul de predare 

şi învăţare următoarele 5 principii: 

• Învăţarea este posibilă dacă subiectul îşi

decide propriul parcurs prin descoperiri

personale, autonomie decizională,

acţiuni inovatoare.

• Construcţia învăţării este un proces

continuu ciclic cu următoarele etape:

investigaţia, gândire critică, concluzii,

reflecţii, ajustări.

• Învăţarea este potenţată prin conexiunea,

comunicarea, colaborarea diverselor

perspective.

• Învăţarea în actualul context dinamic

necesită acces la informaţie, integrare

tehnologică în vectorizarea informaţiei

transmisă de profesor.

• Învăţarea trebuie să pornească de la

contexte autentice şi folosită pentru

abordarea acestora în mod

creativ, inovativ.

Şcoala trebuie să: 

PROVOACE, MOTIVEZE, 

PROMOVEZE INOVAŢIA 

ŞI ÎNCREDEREA ÎN 

POTENŢIALUL INDIVIDUAL
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Misiunea și 
filosofia noastră

“School should develop relevant learning 

experiences.School should focus on how 

students think and learn.” 

Nicoleta Anghel, director adjunct

“School should develop students’ critical 

thinking skills to facilitate their adaptation to 

the rapidly changing world and then become 

its active global citizens.” 

Ana Maria Nache – coordonator linia 

de studii internaţionale Cambridge

“Şcoala trebuie să fie deopotrivă pentru elevi 

şi profesori generatorul unei atitudini pozitive, 

investigative, de căutare de răspunsuri, dar și 

generatorul altor întrebări. Şcoala este fabrica 

de idei, de descoperiri.” Madalina Preda , 

coordonator curriculum învăţământ primar.

“Școala” educă, formează, conturează personalități și mă ajută să mă simt COMPLET! 

”Mă gândeam la 5-arii mei. Cred că pentru mulți dintre ei Școala este acel LOC unde vin cu 

mare drag, sunt fericiți, și-au făcut prieteni și unde sunt foarte triști că nu pot ajunge dacă 

 sunt răciți și obligați să stea la pat!” Ioana Manea, coordonator catedra de matematică

ACHIEVING 
EXCELLENCE 

TOGETHER



1. Rată de răspuns la chestionarele aplicate : 

Elevi (clasa2-clasa 12): 91 %

Părinţi: 68,8 %

Personal: 72 %

2. Concluzii

Puncte tari identificate : 

Şcoala este o comunitate care:

•	 Oferă un program educaţional complex susţinut de o echipă de profesori bine pregătiţi

•	 Oferă tuturor elevilor acces la performanţă

•	 Facilitează dezvoltarea abilităţii de învăţare autonomă

Arii care necesită îmbunătăţire

•	 Valorizarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea LTSM a tuturor celor implicaţi: 

       elevi, profesori, părinţi

•	 Inovarea în procesul de predare

•	 Valorizarea greşelilor, punct de plecare pentru corectare 

•	 Deplasarea focusului de la volumul mare de teme la învăţarea interactivă 

       în cadrul programului şcolar,

•	 Pensiunea elevilor

2019-2020 echipa managerială va seta acţiuni pentru rezolvarea acestor vulnerabilităţi .

Inspecții 2018 - 2019

•	 24 SEPTEMBRIE 2018 INSPECŢIE CAMBRIDGE: Liceul Teoretic 

Școala Mea a primit statutul de Școală Internațională 

Cambridge - cod RO070 fiind autorizată să organizeze 

și să desfășoare examene CAIE (Cambridge Assessment 

International Education) și să ofere programe de pregătire 

specifice - IGCSE, AS și A Level.

•	    “We are delighted to confirm that your school meets the 

requirements to register and is now part of our global 

network of Cambridge schools offering Cambridge education 

programmes. Our mission is to support excellence and learning 

in schools and in professional development, and to work in 

partnership with you to deliver the best education possible to 

your learners”. Jon Algar School Registration 

      and Administration Manager. 

●      IUNIE 2019 INSPECŢIE ARACIP: Liceul teoretic Şcoala Mea a      

       primit statutul de nivel studii liceale acreditate, astfel că  

       începând cu septembrie 2019 derulăm programul de studii 

       cu toate nivelele de învăţământ acreditate.

Opinia comunității

98



1110

Raport financiar
Income-uri:

Taxe de şcolarizare 82 %

Alocare bugetară 7,5 %

Altele 10,5 %

Sumar cheltuieli: 

Cheltuieli de personal 62 % 

din care formare profesională 1,78 %

Cheltuieli cu programele 2,02 %

Cheltuieli cu resursele: 35,98 % din care: 

resurse educaționale (dotări laboratoare, bib-

liotecă, abonamente platformă online) 8,73%, 

tehnologie și echipamente IT 3,39  %, renovare 

spaţii 23,86%.

•	 Biblioteca 9500 euro

•	 Laboratoare ştiinţe 2560 euro

•	 Echipamente informatice 11780 euro

•	 Renovare şi modernizare spaţii scolare 55000 euro

Investiții 2018-2019



Taxe școlarizare și burse
•	 Total înscrieri 405

•	 Total înscrieri taxă de şcolarizare integrală 48

•	 Total înscrieri taxă de şcolarizare discount fraţi 145

•	 Total înscrieri elevi cu părinţi angajaţi ai LTSM 16

•	 Număr burse: 23

•	 3 burse de merit în valoare totală de 3882 euro

•	 16 burse pentru olimpici în valoare totală de 5475 euro

•	 9 participări gratuite în tabară de 3152 euro

•	 O bursă pentru performanţă sportivă de 6400 euro

•	 O bursă de ajutor social de 3000 euro

Dinamica înscrierilor

1312

“Şcoala este despre cunoaştere, autocunoaştere şi depăşirea propriilor limite” 
Ioana Curtuiuş, director înscrieri
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What should school be for?
răspuns facilitat de staff-ul LTSM
În 2018-2019 fiecare membru al staff-ului LTSM şi-a setat obiective profesionale de dezvoltare 

şi a dedicat timp pentru a testa noi idei, pentru discuţii despre exemple de bune practici şi mai 

ales timp pentru a asculta răspunsul copiilor la întrebarea: WHAT SHOULD SCHOOL BE FOR

Cum dezvoltăm un concept diferit al profesorului potrivit pentru viitor?

Cum găsim timp şi spaţiu pentru inovare?

Cum răspundem elevilor la întrebările: de ce să învăţ, la ce îmi trebuie? 

ce să învăţ? cum să învăţ?

•	 76,92 % profesori cu experienţă mai mare de 4 ani

•	 4,61 % profesori doctori

•	 21,53 % profesori grad I

•	 15,38 % profesori grad II

•	 29,23 % profesori grad definitiv 

Interacțiunea profesională
Academia de leadership şi management şcolar – iunie 2017 - iunie 2018 

“AISP & ECIS Admission and Advancement Conference” – 4-6 octombrie 2018

“Developing your leadership with Cambridge” –26 februarie – 1 martie 2019

Conferinţa IATEFL Back to Basics – prezentarea susţinută de un profesor LTSM 

“How to teach mixed-ability students” – 10-11 octombrie 2019

What should school be for?
Răspunsul la întrebare experimentat 

de elevi în cadrul a:

•	 23 programe co-curriculare

•	 3 programe de pregătire Cambridge 

       checkpoint 

•	 5 programe de pregătire Cambridge IGCSE

•	 63 săptămâni şi zile tematice

•	 4 activităţi pentru Securitate şi Educaţie 

       pentru Sănătate

•	 program pregătire performanţă

•	 program pregătire suport

•	 program pregătire examene 

       finalizare studii

•	 35 de cluburi şi ateliere

•	 13 competiţii sportive

23 500 euro  investiți în formarea profesională

15
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Performanțe și premii - răspunsul la 
întrebarea what should school be for? 9.91%

85.12%

4.97%

Secondary 
School

10 9,00-9,99 7,00-8,99

4.97%

61.90%

33.34%

High School
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Primary School
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13 premii Olimpiade școlare

Premii Naționale: 1 premiu III și o mențiune

Premii Municipiu București: 1 premiu III și două mențiuni

Premii sector 1: 1 premiu I, două premii II, patru premii III, o mențiune

Performanța Academică

Scrierea de către liceeni a unei antologii de proză scurtă publicată pe Amazon 

în cadrul proiectului Etwinnig MOONLIT AVENUES 
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“The quality 
of your thinking 

determines 
the quality of 
your mind.”
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premii Competiția Word Fest 16 

noiembrie 2018

premii SPECIAL DAYS: MAX BLECHER, 

SIMONA POPESCU, MIHAIL SEBASTIAN, 

MIRCEA CĂRTĂRESCU

premii concurs internațional 

NASA – Scientist for a day

participări la Survey International 

Astronomy Search Colaboration

18 19
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Liceul Teoretic Școala Mea 
mulțumește partenerilor săi 

pentru încredere

What should
school be for?
Comunitatea LTSM nu poate exista 

fără suportul părinţilor

•	 Adresăm mulţumiri părinţilor pentru 

implicare şi parteneriat activ în activităţile 

din săptămâna altfel, English week, ziua de 

1 decembrie. Silviu Prundeanu (7 C), 

       Sorin Roibu (6 A), Constanţa Comanici (7 C),              

       Nadejda şi Gheorghe Caraseni.

•	 Laureaţii My Parent My Hero: Anca 

Codreanu, Ion Codreanu I A şi II A, Iuri 

Luncasu IV B, Andreea Capitanescu 0 B, 

II A, Cristina şi Matei Roşu 0 A, Marian 

Fusea O A, II B, Cristian Geamăn II B, Ioana 

Nistor II B, Gelu Cosma III A, Dana Nae 

0 A, Claudiu Hulea 0 A, Ştefan Popescu I 

B, Carmen Dumitru I B, Adriana Maleru 

0 B, Marius şi Elena Timofte 0 B, Dragoş 

Rădulescu 0 B, Marius Bădescu III B.
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