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Nr.
crt.

1.

Perioada

11.02 - 8.03
2019

Tipul
inspecției

Obiective prioritare

1. Evaluarea activității de proiectare, predare-învățareevaluare a cadrelor didactice inspectate și adaptarea
Inspecții
procesului de învățare la particularitățile beneficiarului
curente și direct;
speciale
2. Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a
pentru
proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare
obținerea
învățământului modern bazat pe competențe;
definitivării 3. Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de
în
a utiliza metodele de învățare diferențiată;
învățământ 4. Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
și a gradelor activitatea de proiectare, predare-învățare-evaluare a
didactice
cadrelor didactice inspectate și adaptarea procesului de
învățare la particularitățile beneficiarului direct;
5. Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
proiectarea și utilizarea strategiilor didactice
corespunzătoare învățământului modern bazat pe
competențe;
6. Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
utilizarea metodelor de învățare diferențiată.

Unități inspectate

Cine efectuează
inspecția

Coordonatorul
inspecției

Conform
planificărilor

Inspectorii
școlari,

ISGA Management

metodiștii ISJ

2.

25.02 –
1.03.2019

Inspecție
tematică

Verificarea regulamentelor interne ale şcolilor, modul
de introducere şi corectitudinea datelor din SIIIR,
măsuri pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii

Toate unităţile de Inspectori şcolari
învăţământ
din
judeţ

3.

11 - 13.03.
2019

Inspecție
tematică

Monitorizarea modului de organizare și desfășurare a
simulării examenului de Evaluare națională pentru elevii
clasei a VIII-a

Toate unitățile de
învățământ cu clase
a VIII-a

Inspectori școlari

ISGA Curriculum și
inspecție școlară
Președinte
comisie
județeană
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4.

5.

18 – 22.03.
2019

25 - 29.03.
2019

1 – 5.04.
2019

8 – 12.04.
2019

Inspecție
tematică

Inspecții
școlare
generale

Monitorizarea modului de organizare și desfășurare a
simulării examenului de bacalaureat național

Toate unitățile de
învățământ liceal

Inspectorii școlari vor evalua următoarele șapte arii
tematice/domenii:
1. managementul școlar, managementul calității,
dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii
resurselor (umane, financiare, materiale și
informaționale), respectarea legislației în vigoare și a
regulamentelor;
2. modul de aplicare a curriculumului național,
dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii/în
dezvoltare locală, calitatea activităților extracurriculare
realizate de personalul didactic și unele categorii de
personal didactic auxiliar;
3. activitatea personalului didactic (proiectare, predareînvățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a
demersului educațional);
4. nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare
raportat la standardele educaționale naționale (curriculare
și de evaluare);
5. modul în care unitatea de învățământ sprijină și
încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația
acestora în învățare (consiliere, orientare școlară,
asistență individualizată), respectând principiile educației
incluzive și asigurarea egalității de șanse;
6. relațiile unității de învățământ cu părinții și cu
comunitatea locală;
7. atitudinea elevilor față de educația pe care le-o
furnizează unitatea de învățământ.

Școala Gimnazială
nr. 1 Româneşti

Școala Gimnazială
nr. 1 Adăşeni

Inspectori școlari

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

Președinte
comisie
județeană de
bacalaureat

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Școala Gimnazială
nr. 1 Dimăcheni
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6.

7.

8.

9.

25.03 19.04.2019

15 - 19.04.
2019

6 - 24.05.
2019

6 - 31.05.
2019

Inspecții
curente și
speciale
pentru
obținerea
definitivării
în
învățământ
și a gradelor
didactice

Inspecție
tematică

Evaluare
națională
clasele a IIa, a IV-a,
a VI-a
Inspecții
curente și
speciale

1. Inspecții
de
specialitate
definitivării în învățământ

pentru

obținerea

Conform
planificărilor

2. Inspecții curente și speciale pentru acordarea gradelor
didactice
3. Consilierea cadrelor didactice pentru utilizarea unor
metode de învățare diferențiată;
4. Evaluarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza
metode de învățare diferențiată, centrate pe elev
5. Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea
procesului
de
învăţământ,
a
curriculumului
implementat pentru fiecare obiect de studiu şi a
temelor cross-curriculare, cu identificarea punctelor
tari, punctelor slabe şi provocărilor privind procesul
de implementare a curriculumului pentru elevi,
profesori şi comunitate şcolară.
Monitorizarea rezultatelor obținute de elevi la simularea
Evaluării naționale și a Bacalaureatului, precum și
monitorizarea modului de întocmire și implementare a
planurilor de îmbunătățire.
Organizarea și monitorizarea Evaluării naționale pentru
clasele a II-a, a IV-a, a VI-a
1. Evaluarea activității de proiectare, predare-învățareevaluare a cadrelor didactice inspectate și adaptarea
procesului de învățare la particularitățile beneficiarului
direct;

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Management

Inspectorii școlari

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Toate unitățile cu
învățământ primar Inspectorii școlari
şi gimnazial

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Toate unitățile de
învățământ

Conform
planificărilor

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Management
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pentru
obținerea
definitivării
în
învățământ
și a gradelor
didactice

10.

13 - 17.05.
2019

Inspecție
școlară
generală

2. Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a
proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare
învățământului modern bazat pe competențe;
3. Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de
a utiliza metodele de învățare diferențiată;
4. Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
activitatea de proiectare, predare-învățare-evaluare a
cadrelor didactice inspectate și adaptarea procesului de
învățare la particularitățile beneficiarului direct;
5. Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
proiectarea și utilizarea strategiilor didactice
corespunzătoare învățământului modern bazat pe
competențe;
6. Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu
utilizarea metodelor de învățare diferențiată.
Inspectorii școlari vor evalua următoarele șapte arii
tematice/domenii:
1. managementul școlar, managementul calității,
dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii
resurselor (umane, financiare, materiale și
informaționale), respectarea legislației în vigoare și a
regulamentelor;
2. modul de aplicare a curriculumului național,
dezvoltarea și aplicarea curriculumului la decizia școlii/în
dezvoltare locală, calitatea activităților extracurriculare
realizate de personalul didactic și unele categorii de
personal didactic auxiliar;
3. activitatea personalului didactic (proiectare, predareînvățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a
demersului educațional);

Liceul “Dimitrie
Negreanu”
Botoşani

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție școlară
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4. nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare
raportat la standardele educaționale naționale (curriculare
și de evaluare);
5. modul în care unitatea de învățământ sprijină și
încurajează dezvoltarea personală a elevilor și motivația
acestora în învățare (consiliere, orientare școlară,
asistență individualizată), respectând principiile educației
incluzive și asigurarea egalității de șanse;
6. relațiile unității de învățământ cu părinții și cu
comunitatea locală;
7. atitudinea elevilor față de educația pe care le-o
furnizează unitatea de învățământ.
11.

20 - 24.05.
2019

Inspecții
școlare de
revenire

Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate
în cadrul planului de îmbunătățire a activității elaborat de
unitatea de învățământ în urma inspecției școlare generale

27 - 31.05.
2019

Inspecție
tematică

Monitorizarea pregătirii unităţilor de învăţământ în
vederea organizării şi desfăşurării examenelor
naţionale – Evaluare naţională şi Bacalaureat

31.05 –
28.06.2019

Inspecții
speciale

Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a
inspecțiilor speciale la clasă în vederea participării la
concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Şcoala Gimnazială
nr. 1 Vlădeni –Deal
Colegiul Naţional
“Grigore Ghica”
Dorohoi
Şcoala Gimnazială
nr. 1 Copălău
Şcoala Gimnazială
„Spiru Haret”
Dorohoi

Inspectorii școlari
coordonatori ai
inspecțiilor
generale

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Toate unitățile de
învățământ
gimnazial şi liceal

Inspectorii
școlari

ISGA –
Curriculum și
inspecție școlară

Conform graficului

Inspectori școlari,
metodiști ISJ

ISGA Management

12.

13.
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14.

3 – 14.06.
2019

15.

15.

Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului
de bacalaureat national – probe de competenţe

18 – 20.06.
2019

Examen de
Bacalaureat
naţional
Evaluare
naţională
pentru
elevii clasei
a VIII-a

24 – 28.06.
2019

Inspecție
tematică

Respectarea legislației în vigoare privind încheierea
situației școlare la sfârșitul anului școlar 2018 - 2019

1 - 4.07.
2019

Examen de
Bacalaureat
naţional

Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului
de bacalaureat national – probe scrise

Monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului
de Evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a

Unităţile de
învăţământ liceal –
centre de examen

Inspectori școlari
membri ai
comisiei judeţene

Președinte
comisie
județeană

Toate unitățile de Inspectori școlari
învățământ cu clase
membri ai
a VIII-a
comisiei judeţene

Președinte
comisie
județeană

Toate unitățile de
învățământ
(structuri și unități
cu personalitate
juridică)

Inspectorii școlari

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Inspectori școlari
membri ai
comisiei judeţene

Președinte
comisie
județeană

16.
Unităţile de
învăţământ liceal –
centre de examen

Graficul de monitorizare și control poate fi completat/modificat în funcție de noutățile legislative care pot apărea pe parcursul semestrului al II-lea sau la
solicitarea argumentată a unităților de învățământ/inspectoratului școlar, numai cu aprobarea Consiliului de administrație al ISJ Botoșani. De asemenea, pot fi
suplimentate inspecțiile în cazul apariției unor disfuncțiuni, sesizări, reclamații etc.
Inspector şcolar general adjunct,
prof. Paula GAVRILUȚĂ
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