Liceul ”Radu Miron”Vaslui are ca misiune
educaţia şi instruirea tinerei generaţii – formarea unui
absolvent responsabil, autonom, în măsură să decidă
asupra carierei, să contribuie la articularea
propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi
profesională, să posede competenţe care să permit
orientarea şi inserţia activă într-un mediu social a
cărui principal caracteristică este accelerarea
ritmului schimbării.
Liceul ”Radu Miron”- Școala Postliceală
Sanitară își propune pregătirea de calitate a forței
de muncă pentru un domeniu vital dezvoltării
societății românești – domeniul sanitar.
Școala se adresează atât absolvenților de liceu
cât și celor care au deja o calificare dar, fie nu își
găsesc un loc de muncă, fie optează pentru
reconversia profesională.

VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE
Liceul ”Radu Miron” Vaslui își dorește să
devină atât o unitate de învățământ postliceal
privat de referință prin calitatea serviciilor
educaționale oferite și prin adaptarea acestora
din punct de vedere structural și operațional la
cerințele socio–economice actuale, cât și o
instituție implicată în dezvoltarea societății, un
partener credibil și competent pentru actorii de
pe piața forței de muncă.
Școala își propune educarea viitorilor
absolvenţi în spiritual vocaţiei de cetăţeni
europeni, deschişi dialogului şi toleranţei,
responsabili de propria formare, pregătiţi să
facă faţă schimbărilor şi învăţării pe tot
parcursul vieţii.

I. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de
formare profesională oferite de unitatea de
învăţământ
II: Perfecţionarea sistemului de formare continuă
a resurselor umane din şcoală pentru asigurarea
calităţii învăţământului postliceal sanitar în
vederea integrării profesionale a absolvenţilor
III: Creşterea calităţii sistemului de informare şi
consiliere profesională
IV. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a
şcolii în vederea asigurării mijloacelor didactice
necesare atingerii Standardelor de Pregătire
Profesională prin modernizarea laboratoarelor şi
cabinetelor, destinate pregătirii de specialitate
V. Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare
şi europene
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