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Cine suntem? 

Suntem o organizaţie independentă, cu caracter nonguvernamental, apolitică şi 
nonprofit, înfiinţată legal în anul 2013. 

 

Conform statutului, scopul Asociației este:  

 Susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din Colegiul Naţional 
„Ferdinand I” în relaţiile cu conducerea colegiului şi cu cadrele didactice, cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu reprezentanții administraţiei publice locale, cu 
societatea civilă, cu sindicatele din învăţământ, cu asociaţii şi federaţii ale părinţilor 
și cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale; 

 Susţinerea, organizarea şi derularea iniţiativelor care contribuie la modernizarea, 
eficientizarea şi creşterea continuă a calității procesului de învăţământ din Colegiul 
Naţional „Ferdinand I”, în concordanţă cu cerinţele şi standardele actuale ale 
societăţii româneşti şi ale pieţii forţei de muncă; 

 

Obiectivele specifice sunt: 

 Creşterea calității procesului de învățământ din cadrul Colegiului Naţional 
„Ferdinand I”; 

 Îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfăşurare a activităților educative şi de 
recreere din cadrul colegiului; 

 Crearea de oportunități alternative şi de pregătire şi dezvoltare personală pentru 
elevii şi cadrele didactice din cadrul colegiului; 

 
Pentru realizarea scopului declarat şi atingerea obiectivelor specifice, Asociaţia îşi 
propune realizarea următoarelor activităţi: 
 promovarea şi îmbunătățirea continuă a comunicării şi cooperării între elevi, părinţi 

şi cadre didactice, în vederea asigurării unui mediu educaţional atractiv, care să 
permită dezvoltarea în cadrul colegiului a unui învăţământ performant, adaptat 
permanent nevoilor societății şi cererii de pe piața muncii;  

 promovarea şi îmbunătățirea continuă a dialogului cu managementul colegiului, cu 
administraţia locală şi instituţiile statului, în vederea identificarii şi soluţionării 
problemelor apărute în derularea activității colegiului. 

 schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul învăţământului şi educaţiei, 
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precum şi iniţierea şi derularea de proiecte comune cu organizaţii similare din ţară şi 
străinătate; 

 editarea şi tipărirea de materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi activitatea 
desfăşurată de către colegiu şi ASOCIAŢIE; 

 organizarea de evenimente şi acţiuni cu teme de interes pentru elevi, profesori şi 
părinţi precum şi participarea la acţiuni organizate de către organizații similare, atât 
din ţară, cât şi din străinătate; 

 promovarea și dezvoltarea activităţii educaţionale şi de pregătire profesională prin 
organizarea de seminarii, dezbateri, conferinţe şi cursuri, inclusiv prin intermediul 
unor programe externe, în scopul îmbunătăţirii permanente a procesului educativ din 
cadrul colegiului; 

 identificarea şi inițierea unor proiecte şi măsuri administrative, care să permită 
îmbunătățirea condițiilor de derulare a activităților educative şi de recreere ale 
elevilor din cadrul colegiului; 

 sprijinirea inițiativelor şi proiectelor elevilor şi a cadrelor didactice din cadrul 
colegiului, complementare sistemului clasic de învățământ, care aduc valoare 
adăugată procesului educativ şi contribuie la dezvoltarea personală a elevilor; 

 sustinerea manamementului colegiului în activitatea de consiliere şi orientare socio-
profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

 elaborarea şi înaintarea de propuneri pentru discipline opționale, care să se studieze 
prin curriculum, la decizia scolii; 

 activități şi actiuni specifice pentru dotarea colegiului cu materiale didactice, mobilier 
specific, aparatură de laborator; 

 activități şi acţiuni specifice pentru derularea unor lucrări de construcții, reparații, 
întreținere şi igienizare a spațiilor din cadrul colegiului; 

 susţinerea diverselor activităţi cu caracter social, cultural, profesional, economic şi 
sportiv ale elevilor şi cadrelor didactice din cadrul colegiului. 

 Identificarea şi atragerea de resurse financiare şi materiale, în condiţiile legii, sub 
forma de subvenţii, donații, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări sau finanţări pe baza de 
proiecte; 

 gestionarea eficientă a resurselor atrase. 

 


