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VIZIUNEA: 
 

“EDUCAȚIA VOASTRĂ – DATORIA NOASTRĂ” 
 

MISIUNEA: 
 

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și 
profesională a tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a cursanților ca viitori cetățeni activi, deplin 
conștienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană. 

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât și pentru 
profesori, sensibil la nevoile locale și regionale. Astfel dorim să oferim locuitorilor din Câmpina şi zonele limitrofe (şi 
nu numai) oportunităţi de educaţie (şi instruire) accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea 
carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică a zonei.  

Vom promova un management eficient al tuturor resurselor pentru îndeplinirea acestei misiuni, iar în acest 
scop vom urmări : 

 
1. Asigurarea egalității de șanse și sporirea accesului la educație 
2. Alinierea sistemului de învățământ propriu la sistemul național și european de educație 
3. Dezvoltarea capacităților intelectuale, a cunoștințelor moral-civice și a deprinderilor practice care sa conducă la 

obținerea de rezultate performante 
4. Stimularea învățării pe tot parcursul vieții 

 

ȚINTELE STRATEGICE: 

 

Ţintele sau scopurile strategice derivă din viziunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate 
prin Planul de Actiune al Şcolii şi prin care se va îndeplini misiunea şcolii.  

Aceste scopuri nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala doreşte să le 
dezvolte sau, după caz, să le îmbunătăţească. 

 
Ţinta 1. Elaborarea unei oferte educaţionale a şcolii care să sporească accesul elevilor la o educaţie 
continuă, prin stimularea motivaţiei pentru învăţare care să le faciliteze alegerea pentru carieră. 

Ţinta 2. Dezvoltarea instituțională prin autorizarea învățământului primar în unitate 

Ţinta 3. Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi oferirea de oportunităţi pentru 
dezvoltarea carierei acestora în vederea îmbunătăţirii accesului la o educaţie de calitate pentru toţi elevii. 

Ţinta 4. Promovarea unei politici de personal care să încurajeze excelenţa, evoluţia profesională, 
ataşamentul şi loialitatea faţă de instituţie. 

Ţinta 5. Asigurarea calităţii proceselor de predare - învăţare - evaluare.  

Ţinta 6. Extinderea învăţării informatizate. 

Ţinta 7. Extinderea relaţiilor de cooperare cu instituţii de învăţământ de nivel postliceal din ţară şi din 
străinătate, prin programe de învăţământ, de cercetare şi mobilităţi de cadre didactice şi elevi. 
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