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Comunicat de presă 

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț organizează, în perioada 17 – 25 noiembrie 2022, 

activități de formare continuă, conform strategiei județene asumate prin Planul managerial 

instituțional.  

În data de 17 noiembrie 2022, începând cu ora 10.00, vor avea loc cercurile pedagogice 

ale directorilor și directorilor adjuncți – în 13 unități școlare, care vor găzdui activitățile de formare 

continuă.  

Tematica propusă de conducerea ISJ Neamț, ca urmare a unei analize de nevoi realizate 

la nivel județean, are în vedere următoarele priorități cu privire la formarea continuă a managerilor 

școlari: Conducerea școlii – perspectivă strategică și abordare operațională. Abordarea 

realistă a provocărilor de aplicare și evaluare a unui nou curriculum național centrat pe 

competențe (învățământ primar/gimnazial). Roluri manageriale esențiale pentru un management 

de curriculum eficient.  

Activitățile se vor organiza sub formă de ateliere în care vor fi prezentate comunicări de 

specialitate, pe baza cărora vor avea loc dezbateri, analize, vor fi prezentate cazuri – problemă 

și se vor identifica soluții.   

În săptămâna 21-25 noiembrie 2022 vor fi organizate cercurile pedagogice ale personalului 

didactic de predare, în 27 de unități școlare - care vor găzdui formarea continuă pe 

discipline/specializări și niveluri de studii (învățământ timpuriu, primar, gimnazial, profesional, 

liceal, învățământ special, vocațional, palatul și cluburile copiilor, centre de documentare și 

informare, coordonatori de proiecte și programe extrașcolare). Tematica abordată este specifică 

disciplinei/specializării/ nivelului de învățământ. 

Cercurile pedagogice sunt organizate în baza Ordinului nr. 5561 din 7 octombrie 2011/art. 

78, pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, conform căruia activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivel local, 

zonal sau judeţean sunt organizate şi realizate prin cercuri pedagogice.  

Stabilirea structurii şi coordonarea activităţii cercurilor pedagogice sunt atribuţii ale 

inspectoratelor şcolare judeţene. Participarea la activităţile organizate în cadrul cercurilor 

pedagogice este obligatorie pentru toţi membrii acestora.  

În județul Neamț, activitatea cercurilor pedagogice se desfăşoară în sesiuni, de două ori în 

cursul unui an şcolar. 

Detalii despre organizarea și desfășurarea cercurilor pedagogice puteți găsi accesând 

următorul link: https://www.isjneamt.ro/site/agenda-cercurilor-pedagogice-anul-scolar-2022-

2023/  
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