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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

AVIZAT, 

Nr. înreg. 8348 din 03.10.2019           Inspector școlar general, 

Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 03.10.2019        Prof. Camelia TABĂRĂ 

 

 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE  

pentru activitatea de monitorizare a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud 

Anul școlar 2019-2020 
 

Acest Plan este elaborat în acord cu următoarele documente: 

- Raport anual privind starea învățământului 2019 – ISJ BN 

- Planul strategic instituțional 2019-2022 – ISJ BN  

- Planul managerial al ISJ BN pentru anul școlar 2019-2020 

- Graficul unic al activităților de îndrumare și control al ISJ BN pentru anul școlar 2019-2020   

- Reperele generale și specifice MEN (a se vedea Graficul unic al activităților de îndrumare și control 2019-2020) 

Domeniul de 

intervenție  
Măsuri / Activități propuse Termene Responsabilități Indicatori de realizare / de calitate 

 

Activitatea 

didactică 

 

Repere generale 

și specifice MEN 

vizate:  

 2 / 3 / 4 

 a / c / f / i 

Organizarea consfătuirilor județene pe discipline  

 

octombrie 

2019 

Inspectori 

școlari 

Prezența cadrelor didactice la activități – 

cel puțin 90% 

Proiectare:  

1. Optimizarea proiectării didactice, în acord cu noile 

programe școlare și cu specificul clasei – la clasele a 

V-a – a VII-a și în învățământul profesional   

2. Optimizarea proiectării didactice, în urma lecturii 

conștiente și personalizate a programei școlare, la 

toate clasele  

 

Septembrie - 

octombrie 

2019 

ISG 

ISGA 

Inspectori 

școlari 

Directori – 

monitorizare, 

verificare, 

avizare 

Calitatea documentelor proiective 

Implementare: 

1. Implementarea curriculumului național prin activități 

didactice atractive / prin crearea de contexte de 

Permanent  

an școlar 

2019-2020 

ISG 

ISGA 

Inspectori 

Creșterea gradului de satisfacție al 

beneficiarilor serviciilor educaționale 

(din rapoartele de inspecții generale și 
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învățare valoroase (abordare integrată, 

contextualizată, interdisciplinară, învățare 

experiențială, autentică, utilizarea noilor tehnologii, 

dezvoltarea gândirii critice etc.)  

 

școlari 

Metodiști  

Directori – 

inspecții / 

asistențe la lecții 

de specialitate) 

Rapoarte de inspecții 

 

 

Evaluare: 

1. Aplicarea indicatorilor de calitate în evaluarea 

sumativă (elaborarea itemilor, baremare, analiza 

rezultatelor și stabilirea de măsuri de ameliorare a 

acestora) 

2. Diversificarea modalităților de evaluare, prin 

creșterea ponderii evaluării formative   

 

Permanent  

an școlar 

2019-2020 

ISG 

ISGA 

Inspectori 

școlari 

Calitatea testelor aplicate 

Existența instrumentelor de evaluare 

formativă (din rapoartele de inspecții 

generale și de specialitate)  

Monitorizare: 

1. Monitorizarea efectuării asistențelor la lecții ale 

directorilor / interasistențelor în cadrul comisiilor 

metodice și al CEAC, având obiective specifice în 

acord cu direcțiile de intervenție cuprinse în Planul 

de îmbunătățire al ISJ BN și cu prioritățile 

identificate la nivelul unității de învățământ (analiza 

în urma activității de asistență / interasistențe la lecții 

din anul trecut școlar și alte nevoi identificate în anul 

școlar actual – debutanți, cadre didactice noi, clase 

terminale etc.)    

2. Monitorizarea impactului la clasă al competențelor 

dobândite de cadrele didactice prin programele de 

formare profesional la care participă / au participat  

(CRED și altele) 

 

Semestrial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent, 

cf. Graficului 

unic și 

graficului de 

asistențe la 

lecții al 

directorului 

Inspector școlar 

pentru 

monitorizarea 

programelor 

privind accesul 

la educație 

 

Inspectori 

școlari 

Formular Google și centralizator – 

asistențe / interasistențe la lecții 

 

Număr de asistențe / interasistențe, Fișe 

de observare a lecției / activității, nr. 

cadre didactice consiliate, rapoarte / 

analize specifice  

 

 

 

 

Fișe de observare a lecției    

Schimb de bune practici: 

1. Participarea cadrelor didactice și a directorilor la 

Cercuri 

pedagogice: 

Inspectori 

școlari 

Număr de cadre didactice participante 

(minimum 80% cadre didactice 
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cercurile pedagogice organizate de ISJ BN în anul 

școlar 2019-2020 

2. Crearea de resurse educaționale deschise (RED) 

 

ianuarie și 

mai 2020 

 

 

Directori 

Cadre didactice 

prezente)  

Număr de lecții deschise / activități 

vizionate la cercurile pedagogice 

 

Numărul de RED pe site-ul ISJ BN 

Curriculum la 

decizia școlii 

 

 

 

Repere generale 

și specifice MEN 

vizate:  

 2 / 3 / 4 

 a / c / f / i 

 

Proiectare: 

1. Diversificarea ofertei de opționale la nivelul 

unităților de învățământ (relevanța CDȘ) 

2. Îmbunătățirea proiectării și implementării 

curriculumului la decizia școlii prin respectarea 

procedurilor de ofertare și avizare a programelor 

pentru opționale 

  

Conform 

calendarului 

din 

procedurile 

specifice 

Directori 

Comisia pentru 

curriculum  

Ofertele de opționale din școli 

 

Încadrarea în termenele stabilite pentru 

avizarea opționalelor 

 

Calitatea programelor 

Implementare:  

1. Respectarea programei pentru opționalul în derulare 

2. Implementarea CDȘ prin activități didactice atractive 

/ prin crearea de contexte de învățare valoroase 

(abordare integrată, contextualizată, interdisciplinară, 

învățare experiențială, autentică, utilizarea noilor 

tehnologii etc.)  

 

Permanent, 

cf. Graficului 

unic și 

graficului de 

asistențe la 

lecții al 

directorului 

Inspectori 

școlari 

Directori  

 

Număr de inspecții  

Număr de asistențe la lecții  

Rapoarte de inspecții 

 

Monitorizare: 

1. Monitorizarea eficienței opționalelor (aplicarea de 

chestionare de satisfacție etc.) 

2. Efectuarea de asistențe la lecții și la opționale sau la 

alte ore de CDȘ 

Permanent, 

cf. Graficului 

unic și 

graficului de 

asistențe la 

lecții al 

directorului 

Directori 

Comisia pentru 

curriculum  

Chestionare de satisfacție 

Interpretarea rezultatelor 

 

Fișe de observare a lecției 

Acces la educație 

și prevenire PTȘ 

 

1. Monitorizarea respectării Ordinului 1985 / 2016, la 

nivelul unităților de învățământ, acolo unde este 

cazul  

cf. Graficului 

unic 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Existența deciziilor pentru responsabilii 

de caz; PSI-uri;  

Curricule adaptate, rapoarte anuale 
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Repere generale 

și specifice MEN 

vizate:  

 2 / 3 / 4 

 a / c / f / h / i 

 Reprez. CJRAE  

Rapoarte în urma inspecțiilor 

 

2. Adaptarea curriculară pentru copiii / elevii cu CES la 

toate disciplinele de studiu, acolo unde este cazul 

 

 

 

 

Permanent  

an școlar 

2019-2020 

Inspectori 

școlari 

Directori 

Responsabili de 

caz 

Număr de curricule adaptate 

Instrumente de evaluare adaptate 

3. Promovarea unui învățământ incluziv, prin predare-

învățare-evaluare diferențiată, în sprijinul copiilor cu 

CES / aparținând grupurilor vulnerabile  

 

Permanent  

an școlar 

2019-2020 

Inspectori 

școlari 

Directori  

Date referitoare la acest aspect în 

rapoartele de inspecție 

Fișe de observare a lecției 

4. Monitorizarea frecvenței elevilor, urmată de inițierea 

de măsuri pentru prevenirea PTȘ   

 

Permanent  

an școlar 

2019-2020 

Directori  Documente specifice în școli 

5. Sprijinirea elevilor remigranți în vederea integrării în 

sistemul de învățământ românesc 

  

Permanent  

an școlar 

2019-2020 

Directori  Documente de echivalare studii 

Documente specifice în școli 

Fișe de observare a lecției 

6. Monitorizarea situației elevilor școlarizați la 

domiciliu 

cf. Graficului 

de inspecții 

Inspectori 

școlari 

100% elevi monitorizați 

 

Rapoarte de inspecție 

7. Monitorizarea derulării programelor de consiliere și 

orientare în carieră în toate unitățile de învățământ 

din județ 

Cf. 

planificării -

an școlar 

2019-2020  

 

ISG/ISGA 

Inspectori 

școlari de sector 

Director CJRAE 

Numărul de activități de consiliere / 

numărul de școli 

Raport director CJRAE 

 

Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație, 

Simona Konradi 


