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OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE 

 

Întreaga activitate instructiv-educativă la Şcolii cu personalitate juridică. 

Mihăileşti în anul şcolar 2010/2010 se va desfăşura în concordanţă cu Legea nr. 87/2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2006 privind Asigurarea calităţii 

educaţiei. 

Asigurarea calităţii educaţiei se va asigura mobilizând fiecare factor implicat în 

ceea ce priveşte cadrele didactice, elevii, conducerea şcolii, astfel: 

 Cadrele didactice: 

o Formarea continuă 

o Adecvare la nevoile elevilor şi ale comunităţii 

o Activitate didactică în conformitate cu documentele normative şi 

bazate pe o metodologie centrată pe elev 

o Evaluare şi autoevaluare 

 Elevii: 

o Pregătire continuă 

o Implicare activă şi responsabilă în propria educaţie 

o Participare la viaţa şcolii 

 Conducerea şcolii: 

o Asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiţiilor pentru o 

educaţie de calitate 

o Asigurarea comunicării interne şi externe a instituţiei şcolare 

o Conducerea proceselor de dezvoltare instituţională 

În acest sens, se va realiza planificarea şi obţinerea rezultatelor aşteptate ale 

învăţării; monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă şi externă a acestora. Prin 

acestea dorim să realizăm următoarele obiective: 
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1. Creşterea calităţii actului didactic, astfel încât elevii să devină beneficiarii 

eforturilor tuturor cadrelor didactice implicate în procesul de instrucţie şi 

educaţie; 

2. Intensificarea activităţii educative în vederea dezvoltării personale a tuturor 

elevilor; 

3. Asigurarea complementarităţii educaţiei informale-formale-nonformale; 

4. Perfectarea evaluării la nivelul instituţional, cadre didactice, elevi şi a 

autoevaluării; 

5. Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă, în 

scopul ridicării calităţii serviciilor educaţionale; 

6. Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului 

de predare-învăţare prin utilizarea lab. AEL 

7. Utilizarea soft-urilor educaţionale în activităţile de predare-învăţare-

evaluare; 

8. Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi 

implementarea unor proiecte educaţionale, de colaborare şi parteneriat 

intern sau internaţional; 

9. Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei; 

10. Promovarea şi favorizare relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală; 

11. Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ; 

12. Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei/agresivităţii 

şcolare. 
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