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DIRECŢII DE ACŢIUNE ȘI PRIORITĂȚI PENTRU  

                                                          ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016                        Moto: 

“Mâine să fii mai bun ca azi!” 

 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.C.Ş. pentru anul şcolar 2015 - 2016, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni şi-a 

fixat următoarele direcţii de acţiune: 

 Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din 

standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 

 Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi 

personalizarea procesului instructiv – educativ 

 Asigurarea finalitaţilor educaţionale  

 Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice  

 Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

 Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la 

informaţia electronică  

  corelate fiind cu direcţiile de acţiune ale I.S.J. Iaşi: 

 Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

 Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

 Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

 Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii 

manageriale eficiente 

 Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

 Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

 Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

 Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 
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