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DIRECŢII DE ACŢIUNE ȘI PRIORITĂȚI PENTRU  

ANUL ȘCOLAR 2013 – 2014 
 

Moto: 
„Omul nu poate deveni om decât dacă este educat.” 

John Amos COMENIUS 

 Pornind de la premisa investiţiei în capitalul uman care asigură 
performanţa unui sistem modern de educaţie şi formare profesională şi 
Programul de Guvernare pe perioada 2013 -2016 vizează transformarea 
educaţiei în resursă de bază a modernizării României. În acest document de 
strategie şi politică pe termen lung, cele patru caracteristici principale ale 
procesului vizat sunt formulate astfel: 

 oportunităţile de educaţie şi accesul la o educaţie bazată pe egalitatea 
de şanse, pe toată durata vieţii; 

 calitatea educaţiei, în termeni de proces, de finalităţi şi de relevanţă; 
 adaptabilitatea la schimbarea circumstanţelor şi la nevoile individuale; 
 susţinerea legislativă şi financiară. 

 Având la bază principiile pe care se structurează sistemul naţional de 
învăţământ preuniversitar – principiul priorităţii educaţiei şi al educaţiei centrate 
pe dezvoltarea competenţelor-cheie, principiul flexibilităţii organizaţionale şi 
informaţionale, cel al cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional, principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al 
transparenţei, al promovării interculturalităţii etc. – şi acţionând în perspectiva 
priorităţilor stabilite de M.E.N. pentru anul şcolar 2013 - 2014, Şcoala 
Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni şi-a fixat următoarele direcţii de acţiune: 

 Asigurarea calităţii proceselor educaţionale; 
 Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant 

la nivelul şcolii; 
 Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane; 
 Asigurarea parteneriatului comunitar şi internaţional la standarde 

europene; 
 Reducerea absenteismului şi ameliorarea vieţii cotidiene la nivelul 

scolii(lipsa cazurilor de violenţă- sub toate aspectele ei). 
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       Priorităţile stabilite de Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni pentru 
anul şcolar 2013 - 2014,decurgând din analiza stării sistemului de educaţie pe 
bază de indicatori, realizată în cadrul analizei stării învăţământului 
preuniversitar la nivelul școlii şi asigurarea calităţii în anul şcolar 2012 - 2013, 
vizează: 
 

 realizarea unui sistem educaţional stabil şi echitabil, prin asigurarea 
egalităţii de şanse, facilitarea accesului la educaţie şi creşterea 
ratei de participare;  

 întărirea capacităţii instituţionale prin serviciieducaţionale eficiente 
adresate elevilor şi cadrelor didactice: aplicarea curriculumului 
structurat pe competenţe, optimizarea activităţilor de orientare şi 
consiliere, asigurarea unui mediu şcolar sănătos, etc.;  

 consilierea echipelor de proiect care implementează / derulează 
programe şi proiecte de nivel local, judeţean sau naţional; crearea 
structurilor organizaţionale pentru noi programe/proiecte educaţionale 
destinate elevilor; 

 dezvoltarea parteneriatelor educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii 
şi eficienţei formării profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială 
a absolvenţilor; 

 popularizarea ofertelor de formare şi dezvoltare profesională orientate 
spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale prin trecerea la 
demersul didactic focalizat asupra competenţelor şi a 
managementului didactic centrat pe elev;  

 fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2013 - 2014 
pe baza analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor 
părinţilor acestora în corelaţie cu politica de dezvoltare a școlii. 
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