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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

AVIZAT, 

Nr. înreg. 7463 / 01.10.20118            Inspector școlar general, 

Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10.2018        Prof. Camelia TABĂRĂ 

 

 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE  

pentru activitatea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud 

Anul școlar 2018-2019 
 

În elaborarea prezentului document au fost luate în considerare analiza activității din anul școlar precedent, reperele tematice  ale MEN pentru 

anul școlar 2018-2019 și specificul învățământului bistrițean în funcție de tipurile de școli.  

Astfel, pentru o abordare unitară și, în același timp, personalizată, în vederea corelării cu strategiile naționale și județene și pentru un plus de 

calitate al activităților, în anul școlar 2018-2019, componentele prioritare sunt următoarele: 

 

Tipul unității de învățământ Componentă prioritară pentru anul școlar 2018-2019 

Licee Elaborarea ofertei de CDL / CDȘ 

Școli gimnaziale mari 
Sprijinirea și încurajarea dezvoltării individuale a elevilor și formarea 

atitudinii pozitive față de școală 

Școli gimnaziale medii Consiliere vocațională 

Școli gimnaziale mici Predare – învățare – evaluare la clasele cu predare simultană 

Grădinițe Ateliere de literație – Asociația Ovidiu Ro 

Învățământ special Dezvoltarea abilităților de viață la elevii din învățământul special 

Palat / Cuburile elevilor Indicatori de calitate în activitatea extrașcolară 

  

Aceste priorități vor fi compatibilizate cu reperele tematice ale MEN cu și stategiile județene pentru toate componentele activității din unitatea de 

învățământ. 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 

Repere tematice MEN pentru anul școlar 2018-2019 și rezultate așteptate la nivelul județului Bistrița-Năsăud 

 

1. Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile MEN și politicile europene 

 

Rezultate așteptate la nivelul județului Bistrița-Năsăud:  

 Armonizarea documentelor manageriale / proiective cu strategiile MEN și locale:  

- la nivelul  ISJ BN 

- la nivelul directorilor unităților de învățământ  

- la nivelul școlii  

- la nivelul cadrelor didactice 

 Implementarea curriculumului conform viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de competențe relevante  

 

2.  Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii 
 

Rezultate așteptate la nivelul județului Bistrița-Năsăud:  

 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară din județ la educație 

 Eficientizarea serviciilor educaționale pentru copiii / elevii aflați în risc de PTȘ  

 

3.  Promovarea învățării pe tot parcursul vieții 

 

Rezultate așteptate la nivelul județului Bistrița-Năsăud:  

 Cuprinderea în oferta CCD BN a unei varietăți de programe care să răspundă nevoilor de formare profesională ale personalului de   conducere, 

didactic și didactic-auxiliar din județ   

 Participarea personalului didactic și didactic-auxilar la programe de formare relevante 

 Impact pozitiv la clasă al programelor de formare urmate de cadrele didactice     

 

4.  Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare 

 

Rezultate așteptate la nivelul județului Bistrița-Năsăud:  

 Optimizarea activității de predare-învățare-evaluare prin utilizarea instrumentelor TIC                     
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

Măsuri / activități propuse 

 

Domenii vizate Măsuri / Activități propuse Termene Responsabilități Indicatori de realizare / de calitate 

 

La nivelul ISJ BN 

Participare la consfătuirile naționale ale inspectorilor 

școlari  

Septembrie- 

octombrie 

2018 

Inspectori 

școlari 

 

Organizarea cosfătuirilor județene pe discipline  

 

5 octombrie 

2018 

Inspectori 

școlari 

Prezența cadrelor didactice la activități – 

cel puțin 90% 

Elaborarea documentelor proiective ale ISJ BN pentru 

anul școlar 2018-2019 și a celor care vizează 

implementarea Planului de îmbunătățire 

Elaborarea Graficului unic al activităților de îndrumare 

și control al ISJ BN pentru anul școlar 2018-2019 

Septembrie - 

octombrie 

2018 

ISG 

ISGA 

Inspectori 

școlari 

Actualizare PDI, Plan managerial, Plan 

de îmbunătățire 

Planurile operaționale ale inspectorilor 

școlari pentru anul școlar 2018-2019 

 

Graficul unic al activităților de 

îndrumare și control al ISJ BN pentru 

anul școlar 2018-2019 

Consilierea directorilor în vederea compatibilizării 

documentelor manageriale cu strategiile MEN și 

județene și verificarea documentelor elaborate 

Septembrie-

octombrie 

2018 

ISG 

ISGA 

Inspectori 

școlari 

Calitatea documentelor manageriale  

Monitorizarea efectuării asistențelor la 

lecții ale directorilor / interasistențelor, 

având tematică specifică (componenta prioritară în 

funcție de tipul de școală, compatibilizată cu reperele 

MEN pentru anul școlar 2018-2019 și cu proiecția 

județeană) 

 

Permanent – 

cf. Graficului 

de inspecții  

Inspectori 

școlari 

Rapoarte de inspecție, procese-verbale, 

note de control 

Monitorizarea situației elevilor școlarizați la domiciliu Permanent –  

cf. Graficului 

de inspecții 

Inspectori 

școlari 

100% elevi monitorizați 

 

Rapoarte de inspecție 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

Monitorizarea derulării programelor de consiliere și 

orientare în carieră în toate unitățile de învățământ din 

județ 

ISG/ISGA 

Inspectori 

școlari de 

sector 

Director 

CJRAE 

An școlar 2018-

2019 

Numărul de activități de consiliere / 

numărul de școli 

Raport director CJRAE 

Participarea inspectorilor școlari la activitățile 

comisiilor metodice din școli 

 

Anul școlar 

2018-2019 

Inspectori 

școlari 

Procese-verbale ale activităților 

Monitorizarea activităților educative organizate în 

unitățile de învățământ  

 

Anul școlar 

2018-2019 

Inspectori 

școlari 

Număr de activități monitorizate  

 

Evaluare din perspectiva îndeplinirii atribuțiilor 

specifice, a obiectivelor propuse și a calității activității 

 Evaluare de etapă (directori de 4 ori / an școlar; 

inspectori de 2 ori / an școlar) 

 Evaluare anuală (directori, inspectori) 

 

Conform 

Graficului de 

inspecții 

ISG/ISGA 

 

Inspectori 

școlari  

Fișe de evaluare 

 

Rapoarte justificative 

Administrarea on-line a unui chestionar pentru cadrele 

didactice din județ, vizând utilizarea noilor tehnologii în 

predare-învățare-evaluare 

Ianuarie   

2019 

Inspector școlar 

pentru 

monitorizarea 

programelor 

privind accesul 

la educație 

Director CCD 

 

 

 

-chestionar – formulare Google 

Interpretarea rezultatelor în urma 

aplicării chestionarului 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 

La nivelul 

directorilor 

unităților de 

învățământ 

Armonizarea documentelor proiective ale unităților de 

învățământ cu cele ale MEN și ISJ BN 

Octombrie - 

noiembrie 

2018 

Directori  Reperele din planul de îmbunătățire al 

ISJ BN se regăsesc, personalizate, în 

documentele proiective ale unităților de 

învățământ 

Cursuri de formare în domeniul managementului 

educațional, organizate prin CCD BN 

Conform 

calendarului / 

ofertei CCD 

BN 

Formatori CCD 

BN 

 

Număr de participanți  

Monitorizarea activităților didactice (lecții și activități 

extracurriculare / extrașcolare) în contextul obiectivelor 

propuse în documentele manageriale, cu focalizare pe 

componenta specifică 

 

Monitorizarea va avea în vedere obiectivul specific 

tipului de școală urmărit în: 

 

 Impactul la clasă al competențelor dobândite de 

cadrele didactice prin participarea la cursurile de 

formare profesională  

 Activitatea la clasă care susține calitatea actului 

didactic și reducerea PTȘ (adaptări curriculare, 

personalizarea / individualizarea actului didactic, 

predare integrată, contextualizare, dezvoltarea  

gândirii critice și incluziunea / integrarea copiilor cu 

CES / aparținând grupurilor vulnerabile în 

învățământul de masă - dobândirea de competențe 

relevante, relevanța CDȘ / CDL) 

 Utilizarea noilor tehnologii în lecții 

 

Permanent  Inspectori 

școlari 

Directori 

Responsabili de 

comisii metodice  

CEAC 

Număr de asistențe / interasistențe, Fișe 

de observare a lecției / activității, nr. 

cadre didactice consiliate, rapoarte / 

analize specifice    

Prezentarea concluziilor în urma asistențelor la lecții ale 

directorilor în CA și CP al unităților de învățământ, în 

Semestrial  Directorii 

unităților de 

Prezența în tematica CA și CP a acestui 

aspect / procese-verbale ale CA și CP / 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

funcție de componenta specifică 

 

învățământ anexe la registrele de procese-verbale 

ale CA și CP din școli 

Participarea la cercurile pedagogice ale directorilor 

 

(tematica specifică tipului de școală) 

Ianuarie 2019  

 

Mai 2019 

 

ISG/ISGA 

 

Inspectori 

școlari de sector 

 

Procent de participare de 100% 

SCIM: Optimizarea activității de control managerial 

intern prin elaborarea / utilizarea de indicatori pentru 

cuantificarea îndeplinirii / respectării prevederilor 

cuprinse în documentele proiective și de analiză de la 

nivelul unității de învățământ (ale directorilor, ale 

comisiilor metodice și ale comisiilor care funcționează 

în școală)    

 

Octombrie - 

decembrie 

2018 

Directori  

Reprezentanți 

sindicat 

 

CEAC 

Indicatori de calitate elaborați / utilizați 

în unitățile de învățământ pentru 

cuantificarea îndeplinirii prevederilor 

cuprinse în documentele manageriale ale 

directorilor, ale comisiilor metodice și al 

ecomisiilor care funcționează în școală 

Evaluarea activității la nivelul unității de învățământ: 

 

 evaluarea cadrelor didactice 

 evaluarea personalului didactic-auxiliar  

 evaluarea personalului nedidactic 

 evaluarea comisiilor metodice 

 activitatea comisiilor care funcționează în școală 

(cf. R.O.F.U.I.P.) 

 

Iunie – 

august 2019 

Directori 

Membrii CA 

Evaluarea personalului din unitățile de 

învățământ pe baza indicatorilor de 

calitate cuprinți în fișele de evaluare 

 

Rapoarte de activitate 

 

La nivelul 

comisiilor 

metodice din 

unitățile de 

învățământ – la 

toate disciplinele 

 

Compatibilizarea documentelor și activităților comisiilor 

metodice cu strategiile MEN și județene. Includerea în 

planurile de activități ale comisiilor metodice – la toate 

disciplinele de învățământ – a unor activități specifice, 

în funcție de tipul de școală 
 

Octombrie 

2018 

Directori 

Responsabili de 

comisii metodice 

Calitatea planurilor de activități ale 

comisiilor metodice;  

Rapoarte în urma inspecțiilor 

 

Organizarea de interasistențe / lecții deschise / Pe parcursul Directori Cel puțin 50 % din cadrele didactice vor 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

schimburi de bune practici în predare-evaluare, vizând 

implementarea noilor programe școlare și problematica 

predării pentru dobândirea de competențe relevante  

 

Obiectivul specific tipului de școală urmărit în: 

 Impactul la clasă al competențelor dobândite în cadrul 

programelor de formare continuă 

 Predare-învățare-evaluare care susțin calitatea actului 

didactic și reducerea PTȘ (adaptări curriculare, 

personalizarea / individualizarea actului didactic, 

dezvoltare gândirii critice, predare integrată, 

contextualizare, incluziune /  integrarea copiilor cu 

CES / aparținând grupurilor vulnerabile în 

învățământul de masă - dobândirea de competențe 

relevante, relevanța CDȘ/CDL) 

 Utilizarea noilor tehnologii în lecții 

 

anului școlar Responsabili de 

comisii metodice 

susține câte o lecție deschisă / activitate 

/ schimb de bune practici având în 

vedere obiectivul specific tipului de 

școală, urmărit în:  

 Impactul la clasă al programelor 

de formare continuă 

 Predare-învățare-evaluare care 

susțin calitatea actului didactic și 

reducerea PTȘ 

 Utilizarea noilor tehnologii 

 

La nivelul 

cadrelor didactice 

Inspecții de specialitate pentru monitorizarea proiectării 

și implementării la clasă a noilor programe școlare și a 

prevederilor din scrisorile metodice ale MEN – pe 

discipline (componenta prioritară în funcție de tipul 

de școală, compatibilizată cu reperele MEN pentru 

anul școlar 2018-2019 și cu proiecția județeană) 

Anul școlar 

2018-2019 

Inspectori 

școlari 

Număr de inspecții de specialitate 

Cercuri pedagogic pe discipline (tematica specifică 

tipului de școală) 

 

Notă: lecții deschise în luna mai 

 

Ianuarie 2019  

 

Mai 2019 

 

Inspectori 

școlari 

Metodiști ISJ  

Număr de cadre didactice participante 

(minimum 90% cadre didactice 

prezente) 

Participarea la programe de formare / activități 

metodico-științifice în didactica disciplinei – conform 

viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de 

Anul școlar 

2018-2019 

Inspectori 

școlari 

Director CCD  

Număr de participanți  

 

Calitatea programelor de formare 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

competențe relevante, abordări moderne, utilizarea 

noilor tehnologii la clasă, specificul incluziunii  

 

Formatori CCD 

BN 

 

Susținere / participare la lecții deschise / Interasistențe / 

activități de proiectare comune pentru schimb de bune 

practici la nivelul comisiilor metodice în ce privește 

implementarea activităților proiectate 

 

Obiectivul specific tipului de școală urmărit în: 

 Impactul la clasă al competențelor dobândite în cadrul 

programelor de formare continuă 

 Predare-învățare-evaluare care susțin calitatea actului 

didactic și  reducerea PTȘ (adaptări curriculare, 

personalizarea / individualizarea actului didactic, 

dezvoltare gândirii critice, predare integrată, 

contextualizare, incluziune / integrarea copiilor cu 

CES / aparținând grupurilor vulnerabile în 

învățământul de masă - dobândirea de competențe 

relevante, relevanța CDȘ/CDL) 

 Utilizarea noilor tehnologii în lecții 

Anul școlar 

2018-2019 

Responsabili 

Comisii 

metodice 

Cadre didactice 

Activitățile se vor regăsi cu înregistrări 

în portofoliul cadrelor didactice și la 

dosarul comisiei metodice 

 

Personal didactic-

auxiliar 

 

Participare la programe de formare continuă pentru 

personalul didactic-auxiliar în vederea imlementării 

coerente / unitare a strategiilor MEN și județene în 

domeniul de activitate -  organizate prin CCD BN  

 

 

Conform 

calendarului / 

ofertei CCD 

BN 

 

ISGA 

 

Director CCD 

BN 

 

Număr de participanți 

 

Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație, 

Simona Konradi 


