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POLITICI EDUCAŢIONALE ÎN ŞCOALA NEMŢEANĂ, I

Întreaga activitate educaţională desfăşurată în anul

şcolar 2015-2016 în toate unităţile de învăţământ nemţean

preuniversitar a vizat:

performanţele intelectuale;

deprinderea unor abilități practice;

exersarea eficientă a abilităţilor de studiu;

stimularea competiţiei;

respectul pentru ştiinţă;

recunoaşterea valorilor culturale şi ştiinţifice;

valorizarea elitelor intelectuale.



POLITICI EDUCAŢIONALE ÎN ŞCOALA NEMŢEANĂ, II

Apreciem că, unele dintre principalele realizări din anul şcolar

2015-2016 se pot configura astfel:

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională,

a metodologiilor aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.

 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în

funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale.

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe

acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de

competenţe relevante pentru piaţa muncii.

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se

asigure şanse egale tuturor elevilor.



REŢEAUA ŞCOLARĂ, I

Cele 143 de unități cu personalitate juridică se clasifică astfel :

• 40 de licee – din care 1 liceu special;

• 93 de școli gimnaziale;

• 1 școală postliceală sanitară de stat;

• 3 CSEI-uri;

• 1 palat și 3 cluburi ale copiilor;

• 1 centru școlar sportiv;

• 1 centru județean de excelență.

Situația celor 199 de structuri este următoarea :

• 61 de școli gimnaziale;

• 70 de școli primare;

• 65 de grădinițe (46 de GPN, 19 GPP);

• 1 club al copiilor;

• 2 centre școlare sportive.



REŢEAUA ŞCOLARĂ, II

 Clase cu profil bilingv

 Clase cu profil sportiv

 Clase cu profil arte

Rețeaua de învățământ particular a fost compusă din 15

unități de învățământ după cum urmează :

• 2 licee (din care 1 tehnologic);

• 5 școli postliceale sanitare;

• 8 grădinițe.



RESURSE UMANE, I

Cadre didactice

Posturi finanţate

de consiliile locale

Posturi finanţate 

de consiliile 

judeţene

Posturi finanţate 

de MENCŞ

Număr total 

posturi didactice

4867.78 238 105 5210.78



RESURSE UMANE, II

Personal didactic auxiliar

Evoluţia posturilor didactic auxiliare în perioada 2014-2016

Personal nedidactic

RESURSE UMANE
NORME

2015-2016
Personal didactic 

auxiliar
854.5

RESURSE UMANE NORME 015-2016

Personal nedidactic 1439.25

RESURSE UMANE NORME 2014-2015 NORME 2015-2016

Personal didactic auxiliar 944 854.5



RESURSE UMANE, III
Elevi

Dinamica resurselor umane. Elevi

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 Total 
din care 
feminin: 

din care: 
Total 
rromi 
(din 

Total) 

din care: 
fete rrome 
(din total 

rromi) 

Total 
din care 
feminin: 

din care: 
Total 
rromi 
(din 

Total) 

din care: 
fete rrome 
(din total 

rromi) 

Preşcolar 12328 6266 308 147 11436 5805 293 144 

Primar 21535 10368 824 386 20835 10219 779 373 

Gimnazial 18758 8944 416 190 18290 8692 414 188 

Liceal ZI 15547 8237 97 50 15081 8047 83 41 

Liceal SERAL 1058 461 4 2 918 414 3 2 

Profesional 1717 521 9 2 1692 519 9 2 

Postliceal 766 450 2 2 664 397 2 2 

A doua şansă primar 42 22 20 13 46 23 20 13 

A doua şansă secundar inferior 110 33 12 5 130 39 16 9 

 



DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ, I

CERCURI PEDAGOGICE – Cadre didactice

Tematica propusă pentru activităţile de cerc pedagogic a vizat:

- valorificarea experienţelor didactice;

- abordarea diferenţiată a elevilor,

- forme alternative de evaluare,

- metode şi tehnici activ-participative de predare, învăţare, evaluare;

- abordări metodologice moderne pentru formarea şi dezvoltarea

gândirii critice;

- strategii eficiente pentru creşterea performanței si eficacităţii

şcolare.



DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ, II

CERCURI PEDAGOGICE – Directori

Tema pe semestrul I: Management operațional în instituțiile de

învățământ din județul Neamț

Tema pe semestrul al II-lea: Managementul sistemului şi al

instituțiilor de învățământ în județul Neamț

CERCURI PEDAGOGICE – Pe discipline de învăţământ

Au vizat următoarele obiective:

 Cunoaşterea, aplicarea creativă şi diversificarea modalităţilor de

implementare a curriculumului naţional;

 Însuşirea şi aplicarea de noi strategii de predare, învăţare şi

evaluare;

 Stimularea interesului cadrelor didactice pentru perfecţionare şi

autoperfecţionare profesională.



DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ, III

DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

 număr candidați înscriși și validați (cu drept de participare la

examenul de definitivare în învățământ): 197;

 număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul

examenului: 166;

 număr candidați retrași în timpul probei scrise: 34;

 candidați cu note la proba scrisă: 132;

 număr discipline de examen: 29 la începutul probei, 23 după

retragerea candidaților;

 procent de promovabilitate: 68,94%;

 număr contestații depuse: 32.



DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ, IV

EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ PRIN GRADE DIDACTICE

Gradul didactic Tipul inspecției Sesiunea/Seria
Cadre 

didactice 
înscrise

Cadre didactice 
care au susținut 

inspecții

GRADUL II INSPECȚIE CURENTĂ 1 Sesiunea 2017 141 139

INSPECȚIE CURENTĂ 2 Sesiunea 2016 99 92

INSPECȚIE SPECIALĂ Sesiunea 2015 129 121

GRADUL I INSPECȚIE CURENTĂ 1 Seria 2016-2018 180 175

COLOCVIU Seria 2015-2018 154 154

INSPECȚIE CURENTĂ 2 Seria 2014-2016 165 158

INSPECȚIE SPECIALĂ Seria 2013-2015 148 136

Echivalarea 
titlului ştiinţific de 
dr. cu gradul I

5 5

TOTAL 1021 822



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, I

OBIECTIVELE GENERALE: 

O1: Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările 

elevilor si cerinţele curriculumului naţional şi local.

O2: Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în 

funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi ale comunităţii.

O3 : Îndrumarea şi consilierea activităţilor şcolare şi extracurriculare.

O4 : Aplicarea politicilor educaţionale în şcolile din judeţ.

O5 :Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza 

unor indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de 

abandon etc.).

O6:Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a 

programelor şcolare şi planurilor-cadru la nivelul unităţilor de 

învăţământ.



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, II

OBIECTIVELE SPECIFICE: 

O: Organizarea şi funcţionarea reţelei de învăţământ.

O: Desfăşurarea inspecţiei şcolare la parametrii de eficienţă.

O: Aplicarea legislaţiei şcolare şi respectarea cadrului legal şi 

regulamentar.

O: Şcolarizarea elevilor.

O: Asigurarea resurselor umane şi de personal pentru buna funcţionare a 

unităţilor şcolare din judeţ.

O: Organizarea şi îndrumarea activităţilor de perfecţionare şi de formare 

continuă.

O: Asigurarea, utilizarea corespunzătoare şi dezvoltarea bazei didactico-

materiale.



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, III

INSTRUMENTELE UTILIZATE ÎN INSPECŢIA ŞCOLARĂ:

• proiectul de dezvoltare instituţională; 

• planul managerial;

• planul de activităţi curriculare şi extracurriculare;

• rapoartele de la şedinţele CP şi CA;

• dosarele catedrelor sau comisiilor metodice;

• schemele orare;

• încadrarea cu personal didactic;

• documentele activităţii cu părinţii;

• fişele posturilor;

• bugetul şcolii;

• planul financiar;

• planificările calendaristice;

• proiectele unităţilor de învăţare;

• portofoliile cadrelor didactice;

• caietele elevilor;

• pachetele de teste elaborate de şcoală.



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, IV

REPARTIZAREA SĂPTĂMÂNILOR PE TIPURI DE INSPECŢIE  

Număr 
săptămâni

Inspecţii 
tematice

Inspecţii de 
specialitate

Inspecţii de evaluare 
instituţională

36 13 11 12



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, V

INSPECŢIA ŞCOLARĂ, DIMENSIUNEA SINTETICĂ

Nr. crt. Tipul inspecţiei Număr de 
inspecţii

Număr de profesori inspectaţi

1. Inspecţie generală 214 406

2. Inspecţie tematică 253 -

3. Inspecţie în 
specialitate (inclusiv 
inspecţiile pentru 
obţinerea gradelor 

didactice)

375 712 (inspectaţi prin inspecţie 
de specialitate şi prin inspecţie 

de obţinere a gradelor 
didactice) 

Scopurile inspecţiei generale:

 evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluare; 

 consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar.



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, VI

UNITĂŢI ŞCOLARE EVALUATE PRIN INSPECŢIE GENERALĂ

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară inspectată - PJ 

1.  Şcoala Gimnazială Vasile Mitru Taşca 

2.  Şcoala Gimnazială Iulia Hălăucescu Tarcău 

3.  Şcoala Gimnazială Episcop Melchisedec Gârcina 

4.  Şcoala Gimnazială Poienari 

5.  Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Pângăraţi 

6.  Şcoala Gimnazială Vlad Dănulescu Pânceşti 

7.  Şcoala Gimnazială Calistrat Hogaş Roman 

8.  Şcoala Gimnazială Bicaz 

9.  Liceul Carol I Bicaz 

10.  Liceul Vasile Alecsandri Săbăoani 

11.  Şcoala Gimnazială Cordun 

12.  Clubul Elevilor Săbăoani 

13.  Şcoala Gimnazială Păstrăveni 

14.  Şcoala Gimnazială Urecheni 

15.  Şcoala Gimnazială Ţibucani 

 



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, VII

INSPECŢIA TEMATICĂ

Inspecţiile tematice au vizat următoarele elemente de conţinut:

 monitorizarea siguranţei  elevilor în şcoli; 

 proiectarea şi organizarea activităţii manageriale; 

 activităţile extracurriculare;

 notarea ritmică şi încheierea situaţiei şcolare; 

 aspecte ale managementului şcolar curent;

 utilizarea resurselor;

 siguranţa elevilor în şcoli;

 pregătirea unităţilor şcolare pentru reluarea cursurilor;

 participarea elevilor la concursuri şi competiţii.



CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ, VIII

INSPECŢIA DE SPECIALITATE

În urma realizării inspecţiei şcolare de toate tipurile, dar mai ales 

din inspecţiile şcolare de specialitate s-au configurat următoarele puncte 

tari:

o utilizarea  metodelor didactice moderne în predarea-învăţarea 

disciplinelor de specialitate;

o responsabilizarea profesorilor;

o exploatarea de către profesori a varietăţii tipurilor de învăţare;

o diversitatea formelor de activitate;

o integrarea şi valorificarea mijloacelor de învăţământ în lecţie;

o realizarea unor interacţiuni de comunicare;

o motivarea permanentă a elevilor;

o activizarea elevilor;

o asigurarea caracterului practic-aplicativ al cunoştinţelor.



ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

PUNCTE TARI

 Încadrarea cu personal didactic calificat.

 Existenţa unui număr  mare de cadre didactice calificate, cu gradele 

didactice II şi I.

 Numărul în creştere al cadrelor didactice care finalizează  studii superioare 

de scurtă şi lungă durată.

 Utilizarea, în conceperea documentelor de proiectare - planificare, a 

documentelor de specialitate în vigoare şi selectarea unităţilor de învăţare 

corespunzătoare.

 Abordarea  temelor  anuale de studiu,  prin intermediul proiectelor tematice 

de maxim interes pentru copii.

 Derularea activităţii la clasă, pe baza proiectelor didactice în care, 

obiectivele sunt menţionate cu claritate în funcţie de potenţialul colectiv şi 

individual. 

 Abordarea de teme accesibile nivelului de vârstă şi pregătirea conceptuală şi 

metodică a acestora, ca aplicaţii a ceea ce deţin copiii din punct de vedere 

cognitiv, comportamental şi atitudinal.



ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, I

Inspecţiile în specialitate au abordat tematici diverse:

1. Documentele de planificare şi proiectare didactică pentru anul şcolar

2015-2016, la clasele I-IV;

2. Lecţia, între proiect şi realizare;

3. Predarea- învăţarea-evaluarea la învăţământul primar;

4. Evaluarea şi notarea ritmică;

5. Proiectarea activităţii pentru semestrul al II-lea;

6. Folosirea eficientă a auxiliarelor didactice în lecţie şi utilizarea

calculatorului;

7. Asigurarea transferului de cunoştinţe în lecţii; valorificarea temei

pentru acasă.



ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, II

PUNCTE TARI

 întocmirea documentelor de planificare şi proiectare didactică;

 preocupare pentru cunoaşterea elevilor şi pentru asigurarea unui

climat de muncă susţinută pentru învăţare;

 utilizarea unor metode si procedee didactice, compatibile cu sarcinile

de predare propuse;

 orientarea gândirii elevilor în vederea producerii înţelegerii

informaţiei şi aplicării acesteia în contexte noi;

 utilizarea unui material didactic bogat, diversificat şi atractiv;

 realizarea evaluării formative prin folosirea unor tehnici şi

instrumente diverse de evaluare;

 atitudinea corespunzătoare faţă de învăţătură;

 asigurarea feed-back-ului în procesul de învăţare;

 creşterea preocupării învăţătorilor pentru derularea de parteneriate

educaţionale.



LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LIMBI CLASICE, I

OBIECTIVELE SPECIFICE

 implementarea corectă a curriculumului naţional (TC, CD şi CDS);

 parcurgerea eficientă a acestuia la nivelul unităţii de învăţământ;

 evaluarea calităţii ofertei educaţionale;

 evaluarea stadiului realizării standardelor de pregătire a elevilor de

către cadrele didactice;

 creşterea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare;

 creşterea calităţii serviciilor educaţionale;

 încadrarea în curriculumul naţional şi local;

 calitatea activităţilor extracurriculare;

 evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice;

 stabilirea măsurilor de eliminare a disfuncţiilor;

 consilierea cadrelor didactice pentru atingerea standardelor de

performanţă de către elevi.



LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LIMBI CLASICE, II

PUNCTE TARI

 învăţarea centrată pe elev;

 problematizarea;

 algoritmizarea;

 metoda învăţării prin descoperire;

 metoda proiectului.

 organizarea colectivului de elevi

 crearea cadrului psiho-ergonomic.

 diversificarea formelor de activitate:

 frontală;

 pe grupe;

 pe perechi;

 individuală.



LIMBI MODERNE. LIMBA ENGLEZĂ, I

PUNCTE TARI

 Documentele de proiectare au fost întocmite conform metodologiei

în vigoare;

 Sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învăţarea limbii

engleze;

 A crescut calitatea pregătirii elevilor;

 Obținerea unui număr mare de certificate lingvistice, în urma

promovării examenelor lingvistice cu recunoaștere internațională;

 Creșterea procentului de promovare a examenelor de titularizare și

definitivat;

 Motivarea permanentă, solicitarea şi activarea elevilor;

 Participări la activităţi de formare continuă: grade didactice, British

Council și CCD Neamţ;

 participări ale unor cadre didactice la simpozioane pe teme de

didactică.



LIMBI MODERNE. LIMBA FRANCEZĂ, II

PUNCTE TARI

 Marea majoritate a cadrelor didactice de specialitate au întocmit

planificările anuale şi semestriale respectând programele în vigoare;

 Deosebita activitate a profesorilor metodişti;

 Se fac eforturi pentru menţinerea şi înnoirea materialelor didactice

existente în şcoli;

 Organizarea cu succes a fazei naționale de limbi romanice la Piatra

Neamț (Colegiul Național Calistrat Hogaș și Colegiul Național Petru

Rareș);

 Profesorii de limba franceză din judeţul Neamţ s-au implicat în

numeroase activităţi extracurriculare;

 Participări numeroase la activităţi de formare continuă (grade

didactice, mini stagii prin Institutul Francez, prin CCD Neamţ);

 Participări ale unor cadre didactice la cursuri de formare CREFECO

şi la simpozioane pe teme de didactică.



ISTORIE

PUNCTE TARI

 Încadrarea la disciplina istorie cu personal calificat 100%, în toate

şcolile din judeţul Neamţ.

 Realizarea strategiei la nivelul disciplinei cu accent pe formarea

competenţelor la elevi:

• Asigurarea unui management eficient prin realizarea unui plan

managerial anual realist şi posibil de implementat. Planul

managerial al disciplinei istoria a fost implementat conform

priorităţilor identificate la început de an şcolar 2015-2016;

• Implementarea de proiecte de grup sau individuale având ca temă

istoria locală;

• Încurajarea cercetării la nivel empiric;

• Alternarea metodelor didactice tradiţionale cu metode active.



DISCIPLINE SOCIO-UMANE

PUNCTE TARI

 Asigurarea resurselor didactice în toate unităţile de învăţământ la

disciplinele socio-umane;

 Asigurarea resurselor curriculare;

 În cadrul inspecţiilor de specialitate s-au constatat:

• o preocupare a cadrelor didactice pentru deplasarea de accent de

pe conţinuturi pe competenţe;

• implicarea elevilor în parcurgerea unui traseu cognitiv adecvat

logicii interne;

• manifestarea creativităţii didactice a profesorului;

• adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivelor

de elevi;

• modernizarea predării-învăţării-evaluării prin utilizarea la lecţie a

metodelor şi instrumentelor activ-participative.



RELIGIE

PUNCTE TARI

 documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe

unităţi de învăţare;

 majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o

foarte bună cunoaştere a elevilor cu care;

 cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, inclusiv

aparatura modernă;

 toţi profesorii s-au preocupat să structureze activităţile pe strategii

activ- participative;

 există strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidenţierii

subiectului evaluării, baza şi scopul acesteia;

 s-a constatat din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei

de Religie o atitudine pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din

partea elevilor.



GEOGRAFIE

PUNCTE TARI

 profesorii de geografie realizează documente şcolare funcţionale,

personalizate, întocmite conform programei şcolare;

 documentele de macro si micro-proiectare corespund standardelor

curriculare actuale;

 existenţa unei preocupări constante de a dezvolta şi monitoriza

competenţele elevilor;

 utilizarea unor strategii de evaluare bazate pe îmbinarea mai multor

tipuri de evaluare;

 utilizarea unor mijloace de învățământ variate;

 bună pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat și

concursuri școlare.



MATEMATICĂ

PUNCTE TARI

 Încadrarea cu profesori de matematică la nivel de județ se face doar

cu profesori calificați.

 În acest an școlar s-au obținut note mult mai bune ca în anii școlari

trecuți la definitivat, grade didactice și titularizare.

 Se respectă atât programa școlară, cât și planificarea calendaristică

semestrială/pe unități de învățare.

 Se elaborează proiecte didactice bine structurate, în care secvențele

se succed logic.

 Obiectivele propuse sunt adaptate conținuturilor.

 Timpul didactic este, în general, eficient valorificat.

 La toate lecțiile asistate s-au implicat în număr foarte mare elevii.



FIZICĂ, I

OBIECTIVE

 Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii

pentru o societate bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări

durabile.

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării.

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a

noilor programe şcolare şi planuri.

 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în

funcţie de nevoile specifice ale şcolii şi ale comunităţii.

 Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie pe baza unor

indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de

abandon).

 Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările

elevilor si cerinţele curriculumului unităţii şcolare.



FIZICĂ, II

PUNCTE TARI

 corelarea corespunzătoare a obiectivelor cu strategiile didactice şi cu

metodele evaluative aplicate;

 participarea unor cadre didactice de fizică la stagii de formare;

 angajarea multor şcoli în derularea proiectelor de parteneriat

educaţional cu şcoli europene;

 metode didactice diversificate, moderne şi tradiţionale: joc didactic,

învăţarea asistată de calculator, modelarea, experimentul de

laborator;

 organizarea unor activităţi de învăţare-evaluare diferenţiate;

 dotarea laboratoarelor de fizică cu mijloace didactice;

 dotarea tuturor colegiilor şi liceelor cu o reţea de calculatoare şi un

server, conectarea acestora la internet;

 preocuparea conducerilor unităţilor şcolare în dezvoltarea bazei

materiale.



CHIMIE

PUNCTE TARI

 Participarea elevilor şi profesorilor la sărbătorirea Zilelor şcolii cu

referate, lucrări de specialitate, lucrări metodice sau concursuri de

chimie.

 Organizarea Consfătuirii Naţionale a inspectorilor de chimie, în

judeţul Neamţ, în perioada 6-8 septembrie 2015.

 Sprijinirea unităţilor şcolare în demararea activităţilor şi acţiunilor de

redare a funcţionalităţii laboratoarelor de chimie şi chiar amenajarea

modernă a unor laboratoare sau cabinete.

 Realizarea de acţiuni şi activităţi care vin în sprijinul performanţei

şcolare a elevilor sau a elevilor dezavantajaţi de către asociaţia

profesorilor de chimie din judeţul Neamţ „AS CHIM”.

 S-a realizat o activitate de premiere a elevilor şi profesorilor.



BIOLOGIE

OBIECTIVE

 Resursele umane de care dispune disciplina biologie sunt consiliate și

îndrumate.

 Formarea, prin activități metodice, prin diseminare de „bune

practici”, a cadrelor didactice care predau disciplina.

 Abordarea interdisciplinară a lecțiilor de științe.

 Monitorizarea unităților școlare, a profesorilor de biologie în

pregătirea elevilor pe criteriul aplicativ al disciplinei.

 Prezentarea atractivă a ofertelor CDȘ și argumentarea susținută a

acestora pentru atragerea elevilor.

 Elaborarea documentelor, identificarea și constituirea catedrelor sau

grupurilor de ore vacante.

 Informări periodice, realizarea calendarului activităților și

concursurilor disciplinei.



INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, I

ACTIVITĂŢI

 Cunoaşterea, aplicarea şi compatibilizarea documentelor curriculare.

 Consilierea cadrelor didactice privind aplicarea reformei în învăţământul

preuniversitar românesc.

 Îmbunătățirea şi diversificarea ofertei curriculare personalizate la nivel

instituțional.

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe

acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe dezvoltarea şi

diversificarea competenţelor-cheie

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure

şanse egale tuturor elevilor.

 Concordanţa proiectelor educative cu nevoile reale ale copiilor şi elevilor.

 Proiectarea şi derularea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune

Comunitară.

 Promovarea voluntariatului şi monitorizarea acestor activităţi.



INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, II

PUNCTE TARI

 Realizarea activităților de instruire a responsabililor cercurilor

pedagogice și ale responsabililor comisiilor metodice din şcoli.

 Participarea profesorilor de informatică și TIC la activități de

formare continuă.

 Participarea elevilor la stagii de formare Erasmus +.

 Organizarea de concursuri devenite tradiționale la nivel

interjudețean, național și internațional.

 Demararea organizării Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale.

 Implicarea unor profesori în comisiile de elaborare a subiectelor

pentru examenele naționale și comisiile naționale ale olimpiadelor și

concursurilor de specialitate.

 Achiziționarea și instalarea de licențe Windows 8/10 și Office

2013/2016.



DISCIPLINE TEHNICE

PUNCTE TARI

 proiectarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu

curriculum-ul național și reglementările MENCS și ISJ în vigoare;

 preocuparea conducerilor unităţilor şcolare pentru dezvoltarea bazei

materiale;

 încadrarea cu personal didactic calificat la toate disciplinele din aria

curriculară Tehnologii;

 exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor și

în pregătirea suplimentară a elevilor;

 existența parteneriatelor pentru efectuarea pregătirii practice în toate

școlile IPT inspectate;

 cunoașterea și aplicareasStandardelor de pregătire profesională pe

fiecare nivel și calificare;

 implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre

didactice.



ARTE

PUNCTE TARI

 cunoaşterea şi implementarea documentelor şcolare-planurile cadru

şi programele şcolare;

 întocmirea proiectării didactice în conformitate cu programele

şcolare în vigoare;

 pregătirea de specialitate şi metodică a cadrului didactic; competenţe

adecvate domeniului de specialitate; integrarea constructivă a

metodelor activ-participative; organizarea unor activităţi de învăţare-

evaluare diferenţiate;

 stimularea activităţilor de performanţă, materializată în numeroasele

premii obţinute;

 realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la

olimpiade şi concursuri pe plan local şi naţional;

 participarea la expoziţii personale sau de grup ale cadrelor didactice

şi elevilor.



EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT

PUNCTE TARI

 Organizarea în bune condiţii a Consfătuirilor Judeţene ale

profesorilor de educaţie fizică şi sport în cele trei centre stabilite:

Piatra Neamţ, Roman şi Târgu Neamţ cu transmiterea şi diseminarea

informaţiilor de la Consfătuirea Naţională a inspectorilor de

specialitate.

 Participarea profesorilor de educaţie fizică, într-un număr foarte

mare, la perfecţionarea prin cele 9 cercuri pedagogice organizate la

nivelul judeţului precum şi la nivelul comisiilor metodice;

 Acordarea unui număr de 12 gradaţii de merit pentru cadrele

didactice din învăţământul de masă şi cel vocaţional.

 Cuprinderea unui număr mare de elevi în activităţile sportive

organizate la nivelul unităţilor şcolare, a localităţilor, la nivel

judeţean, național și internațional, activităţi prevăzute în calendarul

ONSS, Olimpiada Gimnaziilor şi în Campionatele Naţionale Şcolare.



ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ŞCOLARE ŞI A CDI-URILOR

PUNCTE TARI

 Mulţi bibliotecari se implică responsabil în viaţa şcolii, organizând

activităţi de popularizare a cărţii.

 Înfiinţarea unor biblioteci virtuale.

 Amenajarea unor spaţii destinate lecturii (săli de lectură, laboratoare

media, săli de clasă).

 Activităţile cercului pedagogic, pentru cele 3 cercuri organizate la

nivelul judeţului au beneficiat de o pregătire minuţioasă a acestora,

iar implicarea bibliotecarilor din şcolile organizatoare a fost

meritorie.

 Susţinerea de către bibliotecari a unor proiecte educaţionale

complexe organizate la nivelul localităţii, al judeţului şi al ţării.

 Derularea unor parteneriate educaţionale cu biblioteci din localităţi

rurale. S-a evidenţiat Casa Corpului Didactic Neamţ.



ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE 

PUNCTE TARI

 Realizarea inspecțiilor tematice, în concordanță cu graficul unic de

control al ISJ Neamț, cu tematica generală a instituției și cu tematica

specifică.

 Întocmirea bazei de date pentru finanțarea învățământului particular.

 Monitorizarea desfășurării cercurilor pedagogice: directori

învățământ particular, învățământ postliceal, învățământ preșcolar.

 Monitorizarea desfășurării examenului de bacalaureat.

 Constituirea comisiilor de examen/certificarea competențelor.

 Consilierea directorilor unităților de învățământ care organizează

examene finale.



MINORITĂŢI

PUNCTE TARI

 Existenţa mediatorilori şcolari;

 Instruirea şi formarea mediatorilor şcolari;

 Participarea elevilor la concursul naţional „Diversitatea - o şansă

pentru viitor’’;

 Participarea elevilor rromi la Olimpiada de Limba şi literatura

rromani şi Istoria şi tradiţiile rromilor;

 Derularea proiectului pentru grupuri dezavantajate „Educația -

punctul de plecare pentru fiecare drum de succes”.

 Participarea cadrelor didactice rrome şi nerrome la cursuri de

formare.



ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI INCLUZIV

PUNCTE TARI

 Încadrarea şcolilor cu personal calificat.

 Participarea cadrelor didactice la activităţile de formare continuă şi

perfecţionare prin grade didactice.

 Realizarea adaptării curriculare şi accesibilizarea conţinuturilor în

funcţie de particularităţile şi specificul elevilor cu cerinţe

educaţionale speciale.

 Proiectarea demersurilor didactice astfel încât să fie creată şi

stimulată motivaţia pozitivă a elevilor.

 Facilitarea transferului cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor

dobândite de elevi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, în cât

mai multe situaţii de viaţă.

 Folosirea materialului intuitiv şi utilizarea frecventă a unor metode

didactice interactive.



SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL 

SEMESTRULUI AL II-LEA

Nivel
Elevi înscrişi la 
început de an

Elevi rămaşi la 
sfârşitul 

semestrului

Număr elevi 
promovaţi

Procent de 
promovabilitat

e

Primar II-IV 12529 12205 11473 94,00%

Gimnazial 18758 18290 16342 85,96%

Liceal zi 15547 15081 13366 88,62%

Liceal, seral 1058 918 750 81,69%

Profesional 1717 1692 1274 75,29%

Postliceal 766 664 635 95,63%

A doua şansă, 
primar

42 46 33 71,73%

A doua şansă, 
gimnazial

110 130 74 56,92%



STAREA DISCIPLINARĂ. ABSENTEISMUL, I

Situaţia sintetică a absenţelor în anul şcolar 2015-2016

Absenţe/ lună/an
Învăţământ 
primar

Învăţământ
gimnazial

Învăţământ liceal/ 

profesional 
(zi/seral/ff/fr)

Total 
absenţe/ 

luna

septembrie 2015 7899 12013 22977 42889

octombrie 2015 20472 54936 104986 180394

noiembrie 2015 9308 44103 78815 132226

decembrie 2015 11606 28781 59339 99726

ianuarie 2016 18431 39407 71582 129420

februarie 2016 14746 30196 69539 114481

martie 2016 32339 80336 132495 245170

aprilie 2016 16849 40948 78248 136045

mai 2016 25002 68313 115793 209108

iunie 2016 12420 37230 57599 107249

Total 171.072 436.263 789.373 1.396.708



STAREA DISCIPLINARĂ. ABSENTEISMUL, II

Activităţile de prevenire şi combatere a absenteismului şi

abandonului şcolar au vizat o serie de obiective generale, după cum

urmează:

 Creşterea nivelului de conştientizare, în rândul elevilor, cu privire

la riscurile la care se expun prin refuzul de a frecventa cursurile

şcolii.

 Realizarea unui mediu educaţional stimulativ pentru elevi

(diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare şi

extraşcolare, promovarea cooperării, recompensarea echitabilă a

învăţării etc.)

 Deschiderea şcolii către comunitate şi diversificarea proiectelor,

în parteneriat cu actorii de la nivelul comunităţii.



STAREA DISCIPLINARĂ. ABANDONUL ŞCOLAR, III

Cel mai adesea, riscul de abandon şcolar este asociat cu factorii

care ţin de caracteristicile elevului:

 stare de sănătate,

 nivel de inteligenţă,

 nivelul achiziţiilor anterioare,

 atitudini şi comportamente specifice.

De cele mai multe ori, eşecul şcolar este pus pe seama elevului

care nu reuşeşte să facă faţă cerinţelor şcolii sau pe seama familiei, care

nu se dovedeşte capabilă să sprijine elevul pentru a performa, conform

standardelor.

Pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar şcoala

nemţeană a abordat inovativ fenomenul, punând la dispoziţie o serie de

recomandări unităţilor şcolare, pe parcursul inspecțiilor generale şi

tematice.



STAREA DISCIPLINARĂ. ABANDONUL ŞCOLAR, IV

În egală măsură, eficienţa acţiunilor comune privind

implementarea Planului local comun de acţiune privind creşterea

gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea

delincvenţei juvenile, în incinta şi în şcolile adiacente unităţilor de

învăţământ preuniversitar din judeţul Neamţ, au condus către o

ameliorare a situaţiei disciplinare în sistemul de învăţământ judeţean, la

toate nivelurile de școlaritate.

Elevi înscrişi la 
începutul anului şcolar 

2015-2016

Număr de elevi  cu abandon 
şcolar,

an şcolar 2015-2016

Procent abandon 
şcolar 

2015-2016

75.456 476 0,63%



EXAMENE NAŢIONALE, I

Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 

Unităţi şcolare organizatoare

Numărul unităților de 
învățământ 

care au administrat 
evaluarea națională la 

clasa a II-a

Numărul unităților de 
învățământ 

care au administrat 
evaluarea națională la

clasa a IV-a

Numărul unităților de 
învățământ

care au administrat 
evaluarea națională la

clasa a VI-a

rural urban rural urban rural urban

84 28 84 28 86 33



EXAMENE NAŢIONALE, II

Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 
Aspecte pozitive – clasa a II-a

 Itemii sunt prezentaţi gradual, în funcţie de nivelul de dificultate, respectându-se

principiul de la simplu la complex.

 Modul de organizare şi susţinere a evaluării, prin extindere, la toate clasele asigură

elevilor un mediu familial şi diminuează nivelul stresului.

 Corelarea, prin itemii propuşi, a noţiunilor teoretice studiate cu experienţa de viaţă a

elevilor.

Aspecte pozitive – clasa a IV-a

 Subiectele au avut un grad mediu de dificultate, respectând particularităţile de

vârstă ale elevilor.

 Competenţele sunt definite din perspectivă europeană.

 În cadrul probei de limba şi literatură română s-a optat pentru urmărirea a două

competenţe.

Aspecte pozitive – clasa a VI-a

 Membrii comisiei de evaluare au întocmit fişe individuale de evaluare.

 Elevul a fost pus efectiv în situaţia de examen.

 Acest aspect s-a configurat prin tematica textelor-suport, care a fost adecvată

particularităţilor de vârstă ale elevilor.



EXAMENE NAŢIONALE, III

Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a

ASPECTE POZITIVE

 diseminarea corespunzătoare a informaţiilor privind EN 2016;

 comisiile de examen au acţionat în conformitate cu prevederile

regulamentare şi cu precizările din procedurile MENCS şi ISJ Neamţ;

 s-a asigurat înregistrarea audio-video în sălile menţionate în proceduri;

 repartizarea elevilor în sălile de examen s-a realizat în acord cu prevederile

regulamentare;

 asistenţii au fost numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general;

 preluarea subiectelor s-a realizat în parametrii de normalitate;

 preluarea, multiplicarea şi distribuirea subiectelor s-au realizat în

conformitate cu prevederile de securitate impuse;

 funcţionalitatea optimă a echipamentelor audio-video;

 introducerea notelor în aplicaţia de examen s-a realizat cu acurateţe şi în

parametrii de timp optimi.



EXAMENE NAŢIONALE, IV

Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a

Rezultatele finale obţinute de elevi, după contestații
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LRO 60 183 319 317 657 635 683 767 682 14 78,63%

MAT - 391 587 553 612 497 535 555 328 65 59,28%

MEDII 

GENERALE
82 248 462 562 625 584 633 698 408 1 68,53%



EXAMENE NAŢIONALE, V

Examenul de bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 2016

Înscrişi
Promo-
vabilitate

Prezenţi Eliminaţi
Admişi 
6-6,99

Admişi 
7-7,99

Admişi 
8-8,99

Admişi 
9-9,99

Admişi 
10

3616 66,13% 3415 8 509 612 632 504 2

Număr total 
contestaţii

Număr 
contestaţii

Contestaţii 
respinse (fără
modificări)

Contestaţii admise
(cu modificări)

Contestaţii 
admise cu 

mărire de notă

Contestaţii 
admise cu 

micşorare de notă

1343
E)a) 650

805 538 432 106E)c) 368
E)d) 325

Înscrişi
Promo-
vabilitate

Prezenţi Eliminaţi
Admişi 
6-6,99

Admişi 
7-7,99

Admişi 
8-8,99

Admişi 
9-9,99

Admişi 10

3616 67,67% 3415 8 547 610 606 546 2

Rezultate finale înregistrate înainte de contestaţii 

Situaţia contestaţiilor depuse

Rezultate finale înregistrate după contestaţii 



EXAMENE NAŢIONALE, VI

Examenul de bacalaureat naţional, sesiunea august-septembrie 2016

Înscrişi
Promo-
vabilitate

Prezenţi Eliminaţi
Admişi 
6-6,99

Admişi 
7-7,99

Admişi 
8-8,99

Admişi 
9-9,99

Admişi 
10

938 32,56% 771 1 206 34 8 3 0

Număr total 
contestaţii

Număr 
contestaţii

Contestaţii 
respinse (fără
modificări)

Contestaţii admise
(cu modificări)

Contestaţii 
admise cu 

mărire de notă

Contestaţii 
admise cu 

micşorare de notă

179
E)a) 57

134 45 18 27E)c) 52

E)d) 70

Înscrişi
Promo-
vabilitate

Prezenţi Eliminaţi
Admişi 
6-6,99

Admişi 
7-7,99

Admişi 8-
8,99

Admişi 
9-9,99

Admişi 10

938 32,81% 771 1 207 35 8 3 0

Rezultate finale înregistrate înainte de contestaţii 

Situaţia contestaţiilor depuse

Rezultate finale înregistrate după contestaţii 



ACTIVITATEA EDUCATIVĂ, I

Direcţii de acţiune:

• activitatea extraşcolară a fost proiectată ca dimensiune a procesului de

învăţare permanentă;

• activitatea extraşcolară este parte esenţială a educaţiei obligatorii şi

este consemnată în documentele de proiectare, de la nivelul

managementului unităţilor de învăţământ;

• activitatea extraşcolară asigură dezvoltarea sistemelor relaţionate de

cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor elevilor;

• activitatea extraşcolară asigură oportunitatea creării condiţiilor

egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a

potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;

• activitatea extraşcolară contribuie la stimularea implicării tinerilor în

promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace,

cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului.



ACTIVITATEA EDUCATIVĂ, II

Activităţi:

• Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi

cluburilor copiilor;

• Realizarea de inspecţii la orele de consiliere şi orientare, în cadrul

inspecţiilor şcolare generale, şi elaborarea de radiografii care cuprind

recomandări şi aspecte de îmbunătățit, integrate în raportul inspecţiei

şcolare generale.

• Aprobarea Calendarului judeţean al activităţilor educative, pentru anul

2016, pe baza propunerilor transmise de unităţile de învăţământ, a

priorităţilor judeţene şi monitorizarea acestuia.

• Proiectarea activităţilor extraşcolare ca modalitate eficientă de realizare

a feedback-ului activităţii didactice derulate la clasă.

• Introducerea în oferta educaţională a unităţilor de învăţământ din

judeţul Neamţ a disciplinelor opţionale.



ACTIVITATEA EDUCATIVĂ, III

Puncte tari:

• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

• reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative extraşcolare;

• diversitatea programului de activităţi educative desfăşurat la nivelul

fiecărei unităţi de învăţământ;

• modalităţi alternative de petrecere a timpului liber;

• existenţa ofertelor educaţionale în unităţi de învăţământ, palate şi

cluburi ale copiilor;

• rezultatele de excepţie ale copiilor la manifestări educative naţionale;

• finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin

participarea la competiţii judeţene, naţionale şi internaţionale;

• transferul de metode didactice centrate pe elev;

• deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu

interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii.



UNITĂŢI CONEXE. PALATUL COPIILOR, I

Puncte tari:

 proiectele educative au obiective strategice realizabile, atractive; 

 asigurarea continuității formării copiilor datorită stabilității; 

 posibilitatea desfășurării unor activități culturale atractive, reușite; 

 accesul tuturor copiilor la activitățile organizate; 

 relația conducere-colectiv de cadre didactice este de colaborare; 

 relația profesor-elev bazată pe colaborare și parteneriat; 

 populația școlară numeroasă; 

 timp suficient de lucru cu elevul;  

 posibilități multiple de valorificare a priceperilor și deprinderilor; 

 unitatea este dotată cu aparatură modernă; 

 toate sălile de curs sunt dotate cu cel puțin un calculator; 

 cadre didactice titulare cu pregătire în specialitate.



UNITĂŢI CONEXE. PALATUL COPIILOR, II

Activităţi:

 participare la concursul național și la expoziția foto ROGVAIV- Olt;

 participare la concursul internațional „The small Montmartre of

Bitola”- Macedonia;

 participare la concursul internațional de arte vizuale pentru elevi

„The 13th International Biennial of Juvenil Art”- Portugalia;

 participare la Festivalul-concurs internațional de fotografie, filme și

reviste școlare „Anellise”- Iași;

 participare la concursul internațional de interpretare teatrală „Tudor

Mușatescu” – Pitești;

 participare la Festivalul național de teatru de păpuși și pantomimă -

Iași;

 participare la concursul internațional „Copii, salvați planeta

albastră!”.



MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, I

OBIECTIVE IMPORTANTE:

 Asigurarea bunei proiectări şi organizarea optimă a activităţii

compartimentului.

 Îndrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii

din sector.

 Realizarea activităţilor de perfecţionare.

 Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii.

PROPUNERI  PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII 

 Elaborarea criteriilor de selecţie a unităţilor şcolare pentru inspecţie

școlară generală și pentru inspecții tematice.

 Participarea inspectorilor școlari la ședințele semestriale de analiză

din școli.

 Derularea unor programe de formare pentru managerii şcolari.



MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, II

Organizarea şedinţelor cu directorii

În data de 06.10.2015 s-a desfășurat ședința cu

directorii/directorii adjuncți nou numiți unde s-au dezbătut următoarele

teme:

 Documente manageriale.

 Proiectul de dezvoltare instituțională.

 Managementul comunicării. 

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2015-2016 s-au

desfășurat, la Liceul Economic-Administrativ Piatra Neamț, ședințele cu

directorii și directorii adjuncţi.

În semestrul al II-lea s-au discutat aspecte legate de organizarea

examenelor naționale, mobilități și examenul de titularizare, încheierea

în condiții bune a anului școlar 2015-2016.



CULTURA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE. VALORI ARACIP, I

În asigurarea calității educației în unitățile de învățământ o componentă

determinantă este evaluarea internă și externă, care vizează trei domenii:

A – Capacitatea instituțională (cu criteriile: structuri administrative şi

manageriale, logistica, resurse umane).

B – Eficacitatea educațională (cu criteriile: conținutul programelor de studiu,

rezultatele învățării, activitatea științifică şi pedagogică a profesorilor,

activitatea financiară).

C – Managementul calității (cu criteriile: strategii şi proceduri de asigurare a

calității, proceduri referitoare la conceperea, monitorizarea şi revizuirea

programelor şi activităților de studiu, proceduri transparente şi obiective de

evaluare a rezultatelor învățării, proceduri de evaluare a cadrelor didactice,

accesibilitatea resurselor pentru învățare, menținerea la zi a bazei de date

referitoare la asigurarea internă a calității, transparența şi accesibilitatea

informațiilor de interes public, funcționarea structurilor de asigurare a

calității).



CULTURA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE. VALORI ARACIP, II

ACTIVITĂȚI:

 identificarea cauzelor determinante ale problemelor de asigurare a standardelor

minime de calitate, în cele opt unități de învățământ aflate în această situație;

 consilierea directorilor de școli și responsabililor CEAC cu privire la modul de

remediere/îmbunătățire a situațiilor existente;

 colaborarea cu autoritățile publice locale din comunitățile în care există școli cu

calificative nesatisfăcător la evaluările externe;

 efectuarea inspecțiilor de monitorizare în cele opt unități de învățământ având ca

tematică: Asigurarea îndeplinirii standardelor de acreditare și evaluare periodică

de către unitățile de învățământ pentru care s-a constatat neîndeplinirea

indicatorilor din HG nr.21/2007, în cadrul evaluării externe efectuate de ARACIP

în anul școlar 2014-2015.

 culegerea dovezilor privind măsurile întreprinse de școli pentru îndeplinirea

standardelor minime de calitate și eventual pentru optimizarea situațiilor existente;

 transmiterea la ARACIP a rapoartelor de inspecție și a seturilor de dovezi prelevate

în urma inspecțiilor, pentru cele opt școli monitorizate.



PROIECTE EUROPENE, I

Obiective

 Proiectarea unui plan european de dezvoltare de proiecte prin Programul

Erasmus+.

 Organizarea de activități de formare pe teme corelate cu programele

Uniunii Europene în domeniile educației, formării profesionale și

tineretului cu scopul dezvoltării proiectelor de cooperare europeană prin

Programul Erasmus+.

 Dezvoltarea de proiecte educaţionale cu finanţare nerambursabilă care să

contribuie la: creşterea calităţii educaţiei în mediul rural.

 Asigurarea accesului la mobilităţi în spaţiul European, a unui număr cât

mai mare de beneficiari prin dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu

instituţii similare din Uniunea Europeană;

 Realizarea unei metodologii pentru copii capabili de performaţă care

provin din medii defavorizate şi care din lipsă de resurse financiare nu pot

să se susţină într-un astfel de program.

 Implementarea strategiei europene de diseminare a rezultatelor proiectelor.



PROIECTE EUROPENE, II

ASPECTE POZITIVE

 Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii

instituţiilor şcolare de a elabora/gestiona fondurile de finanţare

nerambursabilă.

 Optimizarea activităţii de consultanţă şi consiliere pentru unităţile şcolare şi

cadrele didactice care îşi doresc să realizeze/dezvolte proiecte.

 Utilizarea setului de instrumente de monitorizare și evaluare.

 Organizarea Concursului național „Made for Europe”, etapa judeţeană

2016, cu participarea a zece unități școlare, unde echipajul județean de la

Neamț a obținut la etapa națională trei premii I și un premiu II.

 Organizarea la nivelul judeţului a competiției „Şcoala Europeană” 2016, cu

participarea a celor trei unități școlare în competiție și două unități au

obținut titlu de „Şcoală Europeană” 2016.

 Coordonarea activităţilor din cadrul proiectului „Arborele Iubirii” inițiat de

ISJ NT și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.



COMUNICARE

Activităţi:

 155 de comunicate de presă scrise postate pe site-ul www.isjneamt.ro;

 394 de comunicări, informări din diferite domenii, postate pe site-ul

ISJ Neamţ;

 155 de articole de presă trimise pe mail-grup reprezentanţilor din

mass-media;

 peste 50 de informări şi rapoarte specifice pe probleme de

comunicare şi relaţii publice, transmise diferitelor instituţii din judeţ;

 organizarea de evenimente de presă: interviuri şi conferinţe de presă;

 s-a realizat un număr de două conferinţe de presă tematice cu

participarea presei locale şi regionale, scrise şi audio-video;

 participarea în cadrul unor emisiuni TV a inspectorului şcolar general,

a inspectorilor generali adjuncţi şi a inspectorului şcolari pe teme

specifice, prioritare şi de actualitate din învăţământul nemţean.



În anul şcolar 2016-2017, să vă bucuraţi de dar

de sănătate, să vă rostuiţi cu temeinicie destinul

profesional, să obţineţi rezultate deosebite şi să

concretizaţi în performanţe şcolare toate eforturile

şi orele la catedră!

Să sporească reuşitele personale, profesionale

şi de toate felurile!



INSPECTOR  ŞCOLAR  GENERAL 

Prof. dr.  Viorel STAN


