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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 disciplinele, 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 didactic, 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 didactică;



Evaluarea și/sau monitorizarea activității didactice, 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 dezvoltare profesională și evoluție în carieră;



Calitatea activității didactice în unitățile cu învățământ special, învățământ alternativ (Step by step) și particular;



Calitatea educației furnizate către beneficiarii direcți și indirecți, de către Palatul Copiilor, Clubul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar;



Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele naționale.

2. PRINCIPIILE INSPECȚIEI ȘCOLARE :


Principiul transparenței;



Principiul egalității șanselor;



Principiul competenței și al profesionalismului;
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Principiul autoevaluării;



Principiul evaluării multicriteriale;



Principiul ameliorării și dezvoltării;



Principiul feedback-ului constructiv.

3. TIPURI DE INSPECȚIE :


Inspecții școlare generale;



Inspecții de revenire;



Inspecții tematice;



Inspecții de specialitate.

4. FINALITĂȚILE INSPECȚIEI ȘCOLARE:


Asigurarea unui învățământ de calitate în acord cu standardele de acreditare 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 national de Bacalaureat 2018 și îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională 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 ameliorării/eliminării disfuncțiilor constatate prin aplicarea planurilor de îmbunătățire a activității



Diagnoză, prognoză și prospecție; planificarea și organizarea sistemului de învățământ din județul Botoșani.
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5. CRITERII DE ÎNTOCMIRE A GRAFICULUI DE MONITORIZARE ȘI CONTROL:


Monitorizarea calității actului managerial din instituțiile de învățământ;



Monitorizarea școlilor cu rezultate slabe la examenele naționale: Evaluare Națională și Bacalaureat 2017, precum și a celor care înregistrează
diferențe mari între rezultatele la examenele naționale și evaluarea din școală;



Perioada de la ultima inspecție generală;



Inspecții de revenire la inspecțiile școlare generale efectuate în anul școlar 2016 – 2017;



Inspecții tematice;



Inspecții curente și speciale pentru grade didactice;



Acordarea de consiliere metodică și sprijin în dezvoltarea carierei cadrelor didactice debutante sau a celor cu rezultate slabe în activitatea
didactică;



Respectarea planului cadru în toate unitățile școlare;



Prezentarea și aplicarea în unitățile școlare a metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale, de admitere în licee și
învățământ profesional.
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GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL
Semestrul I, anul școlar 2017 – 2018
Nr.
crt.

1.

Perioada

Tipul
inspecției

18 – 29.09.
2017

Inspecție
tematică

2.

2 - 13.10.
2017

Inspecții de
specialitate

3.

16 – 20.10.
2017

Inspecție
școlară

Obiective prioritare
1. Verificarea modului în care s-a realizat remedierea
disfuncțiilor constatate în cadrul controlului mixt
coordonat de Instituţia Prefectului, judeţul Botoşani
2. Verificarea încadrării personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
3. Verificarea orarului școlar
4. Verificarea modului în care se asigură securitatea
elevilor și a cadrelor didactice
5. Verificarea modului de gestionare a actelor de
studii
6. Verificarea stadiului pregătirii unităţilor de
învăţământ pentru sezonul rece al anului şcolar 2017 2018

1. Consilierea cadrelor didactice debutante
2. Consilierea cadrelor didactice care predau la clasele
a V-a pentru aplicarea noilor programe
3. Evaluarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza
metode de învățare diferențiată, centrate pe elev
Inspectorii școlari vor evalua următoarele șapte arii
tematice/domenii:

Cine efectuează
inspecția

Coordonatorul
inspecției

Inspectorii școlari

ISGA Management

Conform
planificărilor

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Şcoala Gimnazială
“Elena Rareş”

Inspectorii
școlari,

Unități inspectate

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

4.

23 –
27.10.2017

Inspecție
tematică

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.
1. Verificarea managementului unităţii de învăţământ
(documente manageriale, organizare, planificare)
2. Monitorizarea unităţilor de învăţământ care au
obţinut rezultate slabe (sub media pe judeţ) la
Evaluarea Națională și Bacalaureat - 2017, precum și

Botoşani

metodiștii ISJ

Şcoala Gimnazială
“Mihai Eminescu”
Ipoteşti

Conform
planificărilor

Inspectorii școlari

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

ISGA Curriculum și
inspecție școlară
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monitorizarea modului de întocmire și implementare a
planurilor de remediere; graficul pregătirii suplimentare
a elevilor
3. Verificarea modului în care unitatea de învăţământ
realizează monitorizarea şi centralizarea frecvenţei
elevilor.

5.

6.

6 – 24.11.
2017

Inspecții de
specialitate

13 – 17.11.
2017

Inspecție
școlară
generală

1. Inspecții curente și speciale pentru acordarea gradelor
didactice şi a definitivatului
2. Consilierea cadrelor didactice pentru utilizarea unor
metode de învățare diferențiată;
3. Evaluarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza
metode de învățare diferențiată, centrate pe elev
4. Consilierea cadrelor didactice debutante
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

Conform
planificărilor

Inspectorii
școlari,
metodiştii ISJ

ISGA Management

Şcoala Gimnazială
“Ep. Dr. Partenie
Ciopron” Păltiniş

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Şcoala Gimnazială
nr. 1 Rădăuţi - Prut
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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.
7.

8.

27 – 29.11.
2017

Inspecții
școlare de
revenire

4 – 8.12.2017

Inspecție
școlară
generală

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

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;

Școala Gimnazială
nr. 1 Santa Mare
Inspectorii școlari
Școala Gimnazială
coordonatori ai
”N.
Călinescu”
inspecțiilor
Coșula
generale
Școala Gimnazială
”I. Murariu”
Cristinești
Școala Gimnazială
nr. 1 Dumeni
Școala Gimnazială
nr. 1 Concești
Clubul
Copiilor
Dorohoi
Şcoala Gimnazială
„Sf. Nicolae”
Botoşani

Inspectorii
școlari,
metodiștii ISJ

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Şcoala Gimnazială
nr. 1 Stăuceni
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9.

11 – 15.12.
2017

Inspecții de
specialitate

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.
1. Inspecții curente și speciale pentru acordarea gradelor
didactice
2.Consilierea cadrelor didactice în legătură cu proiectarea
și utilizarea unor strategii didactice corespunzătoare
învățământului 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

Conform
planificărilor

Inspectorii
școlari,
metodiştii ISJ

ISGA Management

1. Inspecții curente și speciale pentru acordarea gradelor
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10.

11.

15 – 26.01.
2018

29.01 –
2.02.2018

Inspecții de
specialitate

Inspecție
tematică

didactice
2.Consilierea cadrelor didactice în legătură cu proiectarea
și utilizarea unor strategii didactice corespunzătoare
învățământului 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
Verificarea încheierii situației școlare pentru semestrul I,
anul școlar 2017 - 2018

Conform
planificărilor

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

Inspectorii
școlari,
metodiştii ISJ

Inspectorii școlari

ISGA Management

ISGA Curriculum și
inspecție școlară

Inspector școlar general,
prof. Gabriel HÂRTIE
Inspector școlar general adjunct,
prof. Paula GAVRILUȚĂ
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