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1. OBIECTIVE GENERALE:















Evaluarea eficacității managementului, conducerii unității de învățământ și a responsabililor și coordonatorilor corespunzători
diferitelor niveluri din structura de management;
Monitorizarea activităților didactice la clasele terminale în vederea preîntâmpinării eșecului la examenele naționale;
Evaluarea capacității instituției de a-și administra eficient resursele;
Evaluarea măsurii în care unitatea școlară are cunoștință de legislația în vigoare în ceea ce privește drepturile elevilor și
eficacitatea cu care o aplică;
Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ;
Monitorizarea, controlul și evaluarea unităților de învățământ în vederea parcurgerii integrale a materiei la toate disciplin ele,
conform standardelor de calitate naționale, care să contribuie la adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor și la realizarea
unei evaluări ritmice, obiective și relevante;
Consilierea și sprijinirea unităților de învățământ și a personalului didacti c, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea
propriei activități;
Acordarea de consiliere metodică și pedagogică cadrelor didactice debutante și a celor cu rezultate slabe în activitatea dida ctică;
Evaluarea și/sau monitorizarea activității dida ctice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare - învățare - evaluare,
prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice;
Consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională și posibilitățile de dezvoltar e profesională și evoluție în
carieră;
Calitatea activității didactice în unitățile cu învățământ special, învățământ alternativ (Step by step) și particular;
Calitatea educației furnizate către ben eficiarii direcți și indirecți de către Palatul Copiilor, Clubul Copiilor și Clubul Sportiv
Școlar;
Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele naționale.
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2. PRINCIPIILE INSPECȚIEI ȘCOLARE :








Principiul transparenței;
Principiul egalității șanselor;
Principiul competenței și al profesionalismului;
Principiul autoevaluării;
Principiul evaluării multicriteriale;
Principiul ameliorării și dezvoltării;
Principiul feedback-ului constructiv.

3. CRITERII DE ÎNTOCMIRE A GRAFICULUI UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL:











Monitorizarea calităţii actului managerial din instituţiile de învăţământ;
Monitorizarea şcolilor cu rezultate slabe la examenele naţionale: Evaluare Naţională şi Bacalaureat 2015, precum şi a celor care
înregistrează diferenţe mari între rezultatele la examenele naţionale şi evaluarea din şcoală;
Intervalul dintre două inspecţii școlare generale succesive;
Inspecţii de revenire la inspecţiile școlare generale efectuate în anul şcolar 2014 - 2015;
Inspecţii tematice;
Inspecţii curente și speciale în vederea susţinerii gradelor didactice;
Acordarea de consiliere metodică şi pedagogică cadrelor didactice debutante sau a celor cu rezultate slabe în activitatea didactică;
Organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în unităţile cu învăţământ special;
Respectarea planului cadru în toate unităţile şcolare;
Cunoaşterea şi prezentarea în unităţile şcolare a metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, de admitere în
licee.
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3. TIPURI DE INSPECȚII CE VOR Fl REALIZATE ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 - 2016:






Inspecții școlare generale;
Inspecții de revenire;
Inspecții tematice;
Inspecții de specialitate;
Inspecții curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice.

4. FINALITĂȚILE INSPECȚIEI ȘCOLARE:









Asigurarea unui învățământ de calitate în acord cu standardele de acredi tare și de evaluare conform legislației în vigoare;
Asigurarea unui management de calitate la nivelul unităților de învățământ din județul Botoșani;
Menținerea procentului de promovabilitate la examenul național de Bacalaureat 2016 și îmbunătățirea rezulta telor la Evaluarea
Națională 2016 prin sprijinirea și încurajarea dezvoltării individuale a elevilor;
Îmbunătățirea calității procesului de predare - învățare - evaluare.
Consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic de predare, didactic auxiliar și
nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități
Monitorizarea eliminării disfuncțiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri necesare
Diagnoză, prognoză și prospecție a sistemului de învățământ pe o pe rioadă determinată;
Planificare și organizare a sistemului de învățământ din județul Botoșani
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GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL
Semestrul I – AN ȘCOLAR 2015-2016

Nr.
Crt.

1

2

Perioada

29 septembrie
– 9 octombrie
2015

12 – 23
octombrie
2015

Tipul
inspecției

Inspecție
tematică

Obiective prioritare
1. Verificarea managementului unității de
învățământ
2. Verificarea modului în care se asigură
încadrarea cu personal în unitatea de
învățământ;
3. Verificarea modului în care se asigură
securitatea elevilor și a cadrelor didactice.

1. Consilierea cadrelor didactice debutante;
2. Consilierea cadrelor didactice în legătură cu
proiectarea și utilizarea unor strategii didactice
corespunzătoare învățământului modern bazat
Inspecții
pe competențe;
de
3. Consilierea cadrelor didactice în legătură cu
specialitate
utilizarea unor metode de învățare diferențiată;
4. Evaluarea competențelor cadrelor didactice de
a utiliza metode de învățare diferențiată.

Unități inspectate

Toate unitățile de
învățământ
cu personalitate
juridică

Conform
planificărilor
inspectorilor școlari

Cine
efectuează
inspecția

Inspectorii
școlari

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

Coordonatorul
inspecției

ISGA Management

ISGA Curriculum și
inspecție
școlară
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3

4

26 octombrie –
6 noiembrie
2015

Inspecții
școlare
generale

Inspecții
9 – 20
de
noiembrie 2015
specialitate

1. Evaluarea și monitorizarea activității unității
de învățământ;
2. Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin
evaluarea
conformității
funcționării
și
dezvoltării unității școlare cu legislația în
vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele
naționale și cu nevoile individuale, regionale și
naționale în domeniul educației;
3. Consilierea și sprijinirea unității școlare și a
personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic pentru îmbunătățirea propriei
activități.
1. Inspecții curente şi speciale pentru acordarea
gradelor didactice.
2. Consilierea cadrelor didactice în legătură cu
proiectarea și utilizarea unor strategii didactice
corespunzătoare învățământului modern bazat
pe competențe;
3. Consilierea cadrelor didactice în legătură cu
utilizarea unor metode de învățare diferențiată;
4. Evaluarea competențelor cadrelor didactice
de a utiliza metode de învățare diferențiată;
5. Consilierea cadrelor didactice debutante;

1. CJRAE Botoșani
2. Școala Profesională
”Gheorghe Burac”
Vlăsinești
3. Școala Gimnazială
nr. 1 Răuseni

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție
școlară

Inspectorii
școlari,
metodiști ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție
școlară

4. Școala Gimnazială
nr. 1 Călărași

Conform
planificărilor
inspectorilor școlari
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5

6

23 noiembrie –
4 decembrie
2015

7 – 18
decembrie
2015

Inspecții
școlare
generale

1. Evaluarea și monitorizarea activității unității
de învățământ;
2. Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin
evaluarea
conformității
funcționării
și
dezvoltării unității școlare cu legislația în
vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele
naționale și cu nevoile individuale, regionale și
naționale în domeniul educației;
3. Consilierea și sprijinirea unității școlare și a
personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic pentru îmbunătățirea propriei
activități.

1. Consilierea cadrelor didactice în legătură cu
proiectarea și utilizarea unor strategii didactice
corespunzătoare învățământului modern bazat
pe competențe;
2. Consilierea cadrelor didactice în legătură cu
Inspecții
utilizarea unor metode de învățare diferențiată;
de
3. Evaluarea competențelor cadrelor didactice de
specialitate a utiliza metode de învățare diferențiată;
4. Consilierea cadrelor didactice debutante;
5. Inspecții curente şi speciale pentru acordarea
gradelor didactice și a definitivatului în
învățământul preuniversitar.

1. Şcoala Gimnazială
Nr.1 Mihălăşeni
2. Școala Gimnazială
Nr. 1 Dângeni
3. Școala Gimnazială
Nr.1 Bălușeni

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție
școlară

4. Școala Gimnazială
Nr.1 Cristești

Conform
planificărilor
inspectorilor școlari

Inspectorii
școlari,
metodiști ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție
școlară
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1. Seminarul Teologic
Liceal Ortodox ”Sf.
Gheorghe” Botoșani

7

18 – 22
ianuarie 2016

Inspecții
de
revenire la
inspecțiile
școlare
generale

1. Verificarea gradului de îndeplinire a 2. Școala Gimnazială
obiectivelor asumate în cadrul planului de nr. 1 Știubieni
îmbunătățire a activității elaborat de unitatea de
învățământ în urma inspecției școlare generale
3. Școala Gimnazială
nr. 13 Botoșani

Inspectorii
școlari
coordonatori
ai inspecțiilor
generale

ISGA Curriculum și
inspecție
școlară

4. Școala Gimnazială
nr. 2 Botoșani

8

25 ianuarie –
5 februarie
2016

Inspecție
tematică

Toate unitățile de
Verificarea încheierii situației școlare pentru
învățământ
semestrul I, an școlar 2015-2016
(structuri și unități cu
personalitate juridică)

Inspectorii
școlari

ISGA Curriculum și
inspecție
școlară

Inspector Școlar General,
prof. Mihaela HUNCĂ

Inspector școlar general adjunct,
prof. dr. Dragoș CRISTEA

Inspector școlar general adjunct,
prof. Gabriel HÂRTIE
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