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 Viziunea şcolii 
 

„Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă; educaţia este însăşi viaţa.” 
John Dewey 

 
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” a adaptat oferta educaţională la cerinţele pieţii muncii, 

oferind servicii educaţionale de calitate, şanse egale de dezvoltare profesională şi  de eliminare a 
discriminării (a II-a şansă).   

Prin calificările existente dorim să oferim elevilor o gamă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de 
înţelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare 
practică, atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic. 

Bazându-ne pe o strategie elaborată, pe un management performant şi o ofertă educaţională 
generoasă, urmărim formarea unor tineri capabili să se integreze într-o societate aflată în continuă 
schimbare. Şcoala noastră facilitează formarea unei personalităţi armonioase, creative, ataşată valorilor 
eterne naţionale şi universale, a unui cetăţean european democratic, performant, capabil să se integreze 
şi să sprijine pozitiv societatea.  

Absolvenţii şcolii noastre, buni profesionişti în domeniul tehnic şi al serviciilor, îşi dezvoltă 
priceperi ce le permit să se integreze repede pe piaţa muncii prin formarea de competenţe profesionale şi 
sociale necesare, devenind buni gospodari ai resurselor personale, financiare, materiale şi spirituale, cu 
respect pentru cultură, adevăr, frumos şi având capacitatea de a discerne între  bine şi rău. Pentru toţi 
elevii, avem în vedere formarea competenţelor: de specialitate, de comunicare, de utilizare a 
computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă.  

Şcoala noastră oferă elevilor săi posibilitaea de a dobândi certificări de tip ECDL, fiind Centru de 
testare acreditat, respectiv aprofundarea competenţelor IT, în cadrul Academiei Locale CISCO, iar 
absolvenţilor, după susţinerea examenului de certificare a competenţelor profesionale, posibilitatea de 
recunoaştere a diplomei în Comunitatea Europeană, prin certificare IES, distincţie obţinută de către 
unitate, cu nivel de certificare B.  

Se are în vedere nevoia de dezvoltare a elevilor prin: formare şi autoformare continuă, deschidere 
la nevoile şi cerinţele comunităţii din care fac parte, formarea şi dezvoltarea individuală a fiecărui elev ca 
personalitate de sine stătătoare, dezvoltarea capacităţii creatoare a fiecărui elev în parte, crearea unui 
climat de încredere reciprocă, ceea ce asigură o mai bună tranziţie de la şcoală la viaţa activă. 
 Această viziune are ca bază de pornire alinierea la învăţământul european, manifestându-se prin: 
 racordarea cu învăţământul european; 
 dezvoltarea parteneriatelor externe şi interne pentru îmbunătăţirea formării profesionale;  
 aplicarea principiilor descentralizării în educaţie; 
 eliminarea discriminării; 
 asigurarea condiţiilor pentru continuarea studiilor prin învăţământ seral; 
 formarea continuă a cadrelor didactice conform standardelor de calitate în învăţământ; 
 dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale existente, amenajarea unor spaţii de instruire practică 

pentru noile specializări. 
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 Misiunea şcolii 
 

„Singurul scop al educaţiei este de a transforma oglinzile în ferestre” 
Sydney Harris 

  
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” este o instituţie de învăţământ ce dă sens dimensiunii 

europene, oferind o pregătire temeinică în domeniul serviciilor (tehnician în gastronomie, coafor stilist) 
şi în domeniul tehnic (tehnician designer vestimentar, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician 
proiectant CAD şi tehnician poligraf). 
 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a 
elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de 
competenţe profesionale, care să le permită elevilor, exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în 
învăţămânntul superior sau realizarea propriei afaceri.  
 Prin dotarea tehnică modernă răspundem cerinţelor de satisfacere a nevoilor personale ale tinerilor 
şi adulţilor din zona ocupaţionala Iasi, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le 
creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea critică, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, 
flexibilitatea, capacitatea de comunicare şi adaptare la condiţiile sociale actuale.   

Prin structurile parteneriale realizate vom căuta să antrenăm agenţii economici în elaborarea 
ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic astfel încât abilităţile şi competenţele 
dobândite de elevi la absolvire să răspundă cerinţelor angajatorului. 

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic urmăreşte transformarea şcolii într-un 
centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 
 


