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Inspector Şcolar General,
Prof. Claudia Mery SIMTION

Pentru o educaţia de calitate avem MISIUNEA de a descoperi ce se poate face
pentru fiecare elev în parte, armonizând astfel pentru acest scop aspiraţiile, mijloacele
existente, talentul şi abilităţile de care dispunem. De aceea cred în valoarea oamenilor
şcolii, deoarece munca lor este soluţia realistă la toate problemele pe care încă le avem:
abandonul şcolar, absenteismul, neparticiparea tuturor elevilor absolvenţi bde liceu la
examenul de bacalaureat etc.
Viitorul şcolii este în mâinile cadrelor didactice, ca şi viitorul elevilor noştri. Într-un
cuvânt, viitorul României se construieşte de la catedră, zi de zi.
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P R E M I S E

L E G I S L A T I V E
V

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
S

O.M.E.N.

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, actualizată; O.U.G. nr. 81/ 16.11.2016 privind modificarea şi
Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind
Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

GUVERNUL ROMÂNIEI

H.G nr. 26 / 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
O.M.E.C.T.S nr. 5530 / 5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a

S

inspectoratelor şcolare cu mdificările şi completările ulterioare

S

S

S

de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare

grădiniţele cu program normal şi elevii din clasele I-VIII; manuale gratuite
pentru învăţământul obligatoriu; rechizite şcolare gratuite pentru elevii din

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
O.M.E.N.C.S. nr. 5079 / 31.08.2016

aprobat prin

clasele I-VIII cu venituri mici; burse sociale; programul „Bani de liceu",
aprobat prin H.G nr. 1488 / 2004; programul “Euro 200’).

O.M.E.C.T.S nr. 5561 / 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul
Ordinul M.E.C.I nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
Ordin M.E.N. nr. 3597 / 18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a
tineretului şi sportului nr. 6143 / 2011

S

O.M.E.N. nr. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018

S

O.M.E.N. nr. 3969 / 30.05.2017pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjuncţi din unităţile de învăţământ
preuniversitar; O.M.E.N. nr. 4068 / 15.06.2017 privind modificarea metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjuncţi din unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3 9 6 9 /3 0 .0 5 .2 0 1 7

S

Iniţierea şi susţinerea de către guvern a unor programe sociale(
suplimentul gratuit de hrană, „Laptele şi cornul’, pentru preşcolarii din

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

S

Guvernul României -Program ul de guvernare

O.M.E.C.T.S nr. 5547 / 2011, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia

preuniversitar.
S

desfăşurarea

în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019

S

S

şi

O.M.E.N nr. 4794 / 31.08.2017privind organizarea şi desfăşurarea admiterii

S

S

S

organizarea

naţionale pentru absolvenţii clasei a VlII-a în anul şcolar 2017-2018

asigurarea calităţii educaţiei
S

4792/ 31.08.2017pm\r\d

O.M.E.N. nr. 4793/ 31.08.2017privind organizarea şi desfăşurarea evaluării

S

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011
S

nr.

examenului de bacalaureat naţional - 2018

O.M.E.N.C.S. nr. 4742/ 10.08.2016pentru aprobarea Statutului elevilor
O.M.E.N.C.S. nr. 4664/2.08.2016 privind aplicarea unor acte normative

V Raport privind starea învăţământului preuniversitar în România 2015
’
S Raportul I.Ş.J. Sibiu, privind starea învăţământului în judeţul Sibiu,
în anul şcolar 2016-20l7

Dimensiunea europeană a educaţiei

S

Obiectivele Strategiei Europa 2020,

S

C o n clu ziile C onsiliu lui din 12 mai 2 0 09 privind un cad ru strateg ic
pentru co o p e ra re a e u ro p e a n ă în dom en iul ed uca ţiei şi form ării

S Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.N. (O.M.E.N. nr. 3393 / 28.02.2017 privind aprobarea programelor
şcolare pentru clasele V-VIII; Ordinul nr. 5171 / 29.08.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a procesului de selecţie a elevilor din mediul rural, capabili de performanţă, Ordinul nr.1409 /

S

F onduri europene:

29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de

S

C o n ve n ţia O .N .U .

p ro fe sio n a le („ET 2 0 2 0 ” ).

învăţământ preuniversitar, Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248 / 31.08.2011 privind aplicarea programului „A doua

şansă", O.M.E.C.T.S nr. 5349 / 7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala
după şcoală” / O.M.E.N. nr. 4802 / 2017privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala
după şcoală’’; O.M.E.C.S. nr. 5231 / 14.09.2015pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului
elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România etc.)

capitolul re fe rito r la educaţie.

Acord de parteneriat 2014-2020.
privind dre p tu rile p e rso a n e lo r cu dizabilităţi

a d o p ta tă de A d u n a re a G e n e ra lă a N a ţiun ilo r Unite în d a ta de 13
d e ce m b rie 2006 şi se m n a tă de R o m ân ia în da ta de 27 iulie 2007.
S

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României.
Orizonturi 2013-2020 P roiectul „ Dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” (PO S D R U ) 20 07 /
2013, fin a n ţa t de FSE.
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M I S I U N E A Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu este determinată de necesitatea performării,
pe criterii de calitate şi de competenţă, a unui învăţământ judeţean care să asigure atingerea standardelor
de performanţă ale educaţiei la nivel naţional şi european. Finalitatea acestor politici manageriale, de
structuri, de procese şi de rezultate, trebuie să se concretizeze în asigurarea unor servicii educaţionale de
calitate, pentru formarea unor generaţii competitive pe piaţa naţională şi europeană a muncii, a unor tineri
cu abilităţi antreprenoriale şi cu competenţe de comunicare interculturală, cu o personalitate armonioasă,
cu gândire autonomă, critică şi creativă şi cu un sistem de valori civice, morale, culturale şi personale
autentice.

V I Z I U N E A Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sibiu este formulată, având în vedere următoarele ţinte:
- asigurarea unui management al calităţii, corect, eficient şi transparent, la toate nivelurile de abilitare
(act decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi evaluare, gestionarea evaluărilor şi
examenelor naţionale etc.)
- implicarea eficientă în dezvoltarea unui sistem educaţional bazat pe principiul calităţii, pe valori, pe
competenţe şi pe responsabilitate asumată;
- iniţierea şi derularea unor programe / proiecte, menite să sprijine performanţele elevilor şi ale cadrelor
didactice.
- gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu sociocultural
nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitatea educaţională.

Planul managerial al In sp e cto ra tu lu i Ş co la r Ju d e ţe a n Sibiu, pe anul şcolar 2017-2018
5

VALORI
CALITATE
COMPETENŢĂ
CORECTITUDINE
CREATIVITATE
ONESTITATE
PROMPTITUDINE
PERSEVERENŢĂ
RESPONSABILITATE
RESPECT
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D IA G N O Z A M ED IU LU I IN TER N ŞI E X T E R N (A N A L IZ A S .W .O .T A I.Ş.J. SIB IU - an şcolar 2016-2017)
PU N C TE TARI
PU N C TE SLA B E
© Toate şcolile din judeţ au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare în anul şcolar 2017-2018;
© reorganizarea periodică a reţelei şcolare din judeţ, pe criterii de calitate şi eficienţă;

© Resurse financiare limitate, care nu permit amenajări, facilităţi etc. pentru a transforma şcoala întrun centru autonom modern, mai ales în mediul rural;

© generalizarea în toate unităţile de învăţământ din sistemul judeţean preuniversitar a instrumentelor de asigurare a
calităţii;

© întârzierea unor lucrări de reabilitare sau de investiţii la unităţi de învăţământ datorită necontinuării
finanţării;

© gradul ridicat de profesionalizare şi de stabilitate pe post a personalului didactic (93,26% calificaţi, din care 72,81%
titulari);

© insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor manageri sau cadre didactice în
vederea obţinerii unor fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională / fonduri
extrabugetare;

© derularea programelor de formare / dezvoltare profesională care au contribuit la asigurarea unor resurse umane cu
pregătire managerială foarte bună (inspectori, directori, metodişti, cadre didactice calificate superior - continuarea
stagiilor de derulate în anii şcolari precedenţi, mentorat, masterat în management educaţional, doctorat etc.);
© rezultatele foarte bune ale elevilor la sfârşitul anului şcolar (promovabilitate: 95,72%);
© rezultate bune la examenul de ENVMI 2017 (locul 7 pe ţară) şi la examenul de bacalaureat 2017 (locul 1 pe ţară);
unităţi şcolare cu promovabilitate 100% la examenele naţionale 2017 (de exemplu, Colegiile Naţionale „Gheorghe
Lazăr” şi „O. Goga” - bacalaureat 2017);
© creşterea numărului de parteneriate educaţionale internaţionale, de programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul
unităţilor şcolare şi al I.Ş.J.Sibiu / al altor instituţii; finalizarea şi diseminarea rezultatelor proiectelor derulate (12
proiecte ERASMUS+ ale unităţilor şcolare în derulare, dintre care 1 proiect startegic de mobilitate K1 şi 11 proiecte
de parteneriat strategic K2; 14 proiecte în derulare şi monitorizate în anul şcolar 2016-2017); proiecte I.Ş.J. Sibiu: un
proiect Comenius centralizat ELENA; Leonardo - un proiect "Peer to peer tutoring, transfering successful
methodology and learning strategy to reduce drop-out";

© interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de
strategie educaţională privind asigurarea calităţii în educaţie;
©creşterea ratei de părăsire timpurie a sistemului de educaţie: 0,76%, faţă de 0,67% în anul şcolar
2015-2016 (creştere cu 0,09%)
© oferta serviciilor educaţionale pentru adulţi are un caracter formal şi limitat, aceasta nefiind sprijinită
printr-o strategie eficientă la nivel judeţean, care să stimuleze participarea pe scară largă la
educaţia permanentă şi la crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii;
© derularea unui număr relativ mic de proiecte vizând grupurile dezavantajate, deşi proiectul „Fiecare
copil în grădiniţă”, derulat de către Asociaţia Ovidiu Ro în parteneriat cu M.E.N., CJ Sibiu şi I.Ş.J.
Sibiu, a avut un real succes;
© sistarea alocaţiilor financiare pentru decontarea navetei cadrelor didactice în unele localităţi;

© existenţa a două şcoli cu statut de „Şcoală europeană’’ (Colegiul Naţional „O. Goga’’ Sibiu, a şasea oară şi Liceul
Teoretic „O. Ghibu” Sibiu, a cincea oară); a unui centru-resursă pentru construcţii în Regiunea Centru (Liceul
Tehnologic „S.N.G.” Mediaş), a 17 centre de formare continuă a adulţilor (unităţi de învăţământ profesional şi tehnic)
etc.;

©

© extinderea învăţământului primar prin asigurarea necesarului de locuri în grădiniţe;

©eficienţa scăzută a activităţilor de formare continuă la nivelul comisiilor metodice din unele şcoli;

© gestionarea pozitivă a şcolarizării copiilor în clasa pregătitoare şi a programului „Şcoala după şcoală”, componenta
educaţională (20 de şcoli furnizoare);

©existenţa unor unităţi şcolare care nu asigură calitatea serviciilor educaţionale, având constant
promovabilitate redusă la examenele naţionale;

© existenţa ofertei de calificare bazate pe documente de planificare strategică pe termen lung, corelate la toate
nivelurile decizionale: al unităţii şcolare, la nivel regional şi local (C.L.D.P.S);

©

disfuncţionalităţi sau comunicare formală, neproductivă, în relaţia şcoală - familie şi, în unele
cazuri, în relaţia şcoală - autorităţi locale;

©

înregistrarea unui număr mare de absenţe nemotivate la nivelul de şcolaritate liceal;

©

ocuparea tuturor funcţiilor de director şi director adjunct prin detaşare în interesul învăţământului;

© extinderea învăţământului profesional dual;
© multitudinea şi diversitatea proiectelor şi a programelor educative;
©

utilizarea curentă în procesul de învăţământ, în majoritatea şcolilor, a echipamentului informatic, a aparaturii şi a
materialor pentru laboratoare, săli de sport şi biblioteci; existenţa Centrelor de Documentare şi de Informare;

© colaborare eficientă a I.Ş.J. cu unităţile şcolare, cu unităţile conexe (C.C.D, C.J.R.A.E), cu reprezentanţii autorităţilor
locale / judeţene şi cu partenerii sociali;

© dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unele unităţi şcolare izolate din mediul rural;

©

numărul relativ mic de unităţi şcolare particulare (30 de unităţi de învăţământ);

©

creşterea numărului de conflicte dintre părinţi-elevi-cadre didactice;

©

dezinteresul, din partea elevilor din clasele terminale de liceu din învăţământul profesional şi
tehnic, pentru participarea la examenul de bacalaureat;

©

formalismul unor monitorizări în cadrul inspecţiei şcolare;

©

calitatea unor procese-verbale, rapoarte, realizate ca urmare a activităţii de inspecţie şcolară
(inspecţii generale, tematice, de specialitate).

© respectarea legislaţiei şi a transparenţei în actele decizionale, reflectate în numărul relativ mic de sesizări şi petiţii;
© alocarea unui număr mai mare de inspecţii tematice şi de specilitate la nivelul, în vederea monitorizării, de cătrel.Ş.J.
Sibiu, a unităţilor şcolare din sistem;
© existenţa platformelor de monitorizare a inspecţiilor şcolare.

insuficienta informare a unor cadre didactice asupra noutăţilor privind programele structurate pe
competenţe, proiectele de reformă, aplicarea legislaţiei şcolare etc., cu implicaţii directe în
(ne)participarea la actul decizional;
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O P O R TU N ITĂ ŢI

A M E N IN Ţ Ă R I

© Reconfigurarea curriculei / discipline, prin aplicarea noilor programe la clasa
a V-a, prin centrarea acesteia asupra procesului de formare şi dezvoltare de
competenţe specifice / niveluri de şcolarizare;
© oportunităţi de finanţare pentru educaţie şi formare profesională prin
programul POCU 2014 - 2020;
© oportunităţi de finanţare extrabugetară identificate de unităţile şcolare prin
contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice;
© existenţa unei oferte M.E.N. de formare şi dezvoltare în carieră pentru
personalul de conducere, de îndrumare şi control, pentru metodişti, cadre
didactice şi personal didactic auxiliar (programe regionale, naţionale şi
internaţionale);
© promovarea unei politici de sprijinire prin programe guvernamentale a
elevilor provenind din medii sociale defavorizate;
© posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea unor programe de
dezvoltare instituţională prin programe europene;
© regândirea relaţiei şcoală - familie - comunitate şi implicarea tot mai
accentuată a comunităţii în viaţa şcolii;
© creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului
comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; existenţa, la
nivelul Consiliilor Locale, a unor programe de colaborare şi parteneriat, care
conferă posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul
învăţământului liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de piaţa
muncii;
© existenţa programelor comunitare, regionale, europene şi a centrelor
culturale străine, existenţa programelor de parteneriat european, de
tipComenius, Leonardo, Erasmus+ etc.;
© buna colaborare între lnstituţia Prefectului-Judeţul Sibiu, Consiliul Judeţean,
Primăria Municipiului Sibiu, Primăriile din judeţ, Consiliile locale şi l.Ş.J;
© acordarea de manuale gratuite elevilor din clasele superioare de liceu.

© Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa
muncii;
© nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales în mediul rural, coroborat cu lipsa
de experienţă / de preocupare la nivelul unor C.L. privind accesarea de fonduri
europene pentru reabilitarea unităţilor şcolare;
© diminuarea resurselor financiare ale unor familii cu situaţie socioeconomică
dificilă;
© slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor didactice tinere spre
domenii mai bine plătite;
© introducerea curriculumului şcolar bazat pe competenţe ridică problema
organizării unor stagii de abilitare curriculară pentru toţi profesorii din sistem,
având în vedere faptul că departamentele de formare iniţială din majoritatea
universităţilor au parcurs procesul de adaptare a programelor la modelul curricular;
© accentuarea declinului demografic al populaţiei şcolare, în special în mediul rural;
© insuficienta implicare a unor comunităţi, C.L., agenţi economici, O.N.G.-uri în
asigurarea unei baze materiale propice unui învăţământ de calitate;
© implicarea limitată a unor beneficiari educaţionali - familie, comunitate - în
derularea unui act educativ de calitate;
© absenţa unui sprijin al comunităţii pentru asigurarea condiţiilor sociale necesare
stabilităţii cadrelor didactice în mediulrural;
© pierderea unor spaţii de învăţământ revendicate;
© identificarea de vulnerabilităţi în exercitarea activităţii de inspecţie şcolară, având
în vedere desfăşurarea simulărilor naţionale / a exemenelor naţionale, elevi şi
profesori, a activităţilor specifice derulate conform calendarelor / solicitărilor
M.E.N.
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Actuala guvernare consideră domeniul EDUCAŢIE„un factor strategic de
dezvoltare. Educaţia a fost si va rămâne un domeniu de interes major, mereu
pe
agenda publică. Educaţia începe la naştere si continuă toată viaţa prin
acumularea în cunoaştere. În toate domeniile din societate, ritmul schimbărilor,
care
amplitudinea acestora, precum şi imprevizibilitatea absolută a problemelor cu
se confruntă omenirea impun dezvoltarea şi cultivarea competenţelor şi
abilităţilor care să permită celui supus provocărilor să fie capabil de
permanentă adaptare. Internetul, computerele, tabletele, telefoanele
inteligente, Facebook-ul, Twitter-ul, Youtube-ul, site-urile comerciale, de
educaţie sau de socializare au transformat cultura şi economia întregii lumi.
Educaţia este chemată astăzi să şlefuiască talentul personal al celui şcolit, săi
transfere valorile de referinţă pentru consolidarea caracterului, să-i dezvolte
capacităţile creative. Inteligenţa mamă este cea mai importantă resursă a ţării,
în
acelaşi timp singura inepuizabilă. Lumea este modelată de inteligenţa mamă
prin
ideile dezvoltate prin cultură, prin creaţia ştiinţifică si tehnică, prin capacitatea umană de a înţelege, a interpreta si a crea lumea în care trăim. Educaţia trebuie să fie: captivantă,
continuă şi coerentă. Captivantă poate sa devină pentru cei şcoliţi prin contactul cu lumea reală, centrată pe «a face», în totală concordanţă cu «a şti», pentru a motiva şi a
interesa elevul şi studentul aflat în procesul de învăţare. Continuă — păstrarea interesului şi a motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar şi până la finalizarea
studiilor superioare. Coerentă — prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure o abordare integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile
moderne, la toate nivelurile de învăţământ, şi să aibă o abordare de tip antreprenoriat, cu accent pe creativitate şi inovare. Nu în ultimul rând, trebuie să stimuleze şi să asigure
continuitatea abordărilor şi prin activităţile extracurriculare şi interdisciplinare relevante. Implementarea principiului egalităţii de şanse în educaţie, îmbunătăţirea performanţelor
educaţionale, abilităţilor şi competenţelor tuturor copiilor şi tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie de calitate, relevant şi incluziv, sunt cheia pentru creştere economică
şi prosperitate. În condiţiile unui declin demografic accentuat, reducerea abandonului şcolar, care a atins cote îngrijorătoare şi este în creştere, a devenit crucială pentru
dezvoltarea sustenabilă a României, permiţând valorificarea potenţialului fiecărui copil. Crearea de noi locuri de muncă, creşterea gradului de ocupare, mai ales în rândul
tinerilor, astfel încât aceştia să poată avea o viaţă profesională şi personală împlinită, pot fi realizate numai printr-un învăţământ ancorat în realităţile pieţei muncii, care, pe
lângă competenţele profesionale, pune accent pe spiritul antreprenorial şi competenţele socio-emoţionale, precum şi prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii. Nu în
ultimul rând, avem în vedere creşterea prestigiului internaţional al României, prin valorificarea potenţialului domeniului educaţiei şi cercetării, spre exemplu, prin sprijinirea
tinerilor care pot face performanţă, precum şi prin internaţionalizarea universităţilor româneşti."

„Educaţia este tot ce vezi şi ce auzi.” (Nicolae IORGA)
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ŢINTE STRATEGICE ALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU,
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
7

ŢINTA STRATEGICĂ 1 : Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N., în vederea asigurării calităţii educaţiei în sistemul de

învăţământ judeţean.
ŢINTA STRATEGICĂ 2 : Dezvoltarea în unităţile şcolare din judeţul Sibiu, a unui sistem managerial adaptat la actualitatea

domeniului educaţie, pentru asigurarea egalităţii de şanse a beneficiarilor sistemici-elevi, pentru diminuarea ratei de
absenteism şi de parăsire timpurie a sistemului de educaţie, pentru optimizarea rezultatelor la examenele naţionale.
ŢINTA STRATEGICĂ 3 : Dezvoltarea resursei umane prin activităţi de formare continuă şi de perfecţionare, în vederea
optimizării calităţii procesului instructiv - educativ.
ŢINTA STRATEGICĂ 4 : Gestionarea eficientă a resurselor financiare la nivelul unităţilor şcolare din sistemul de învăţământ
judeţean.
ŢINTA STRATEGICĂ 5 : Creşterea eficienţei ofertei educaţionale din învăţământului vocaţional şi tehnic, în vederea corelării
cu cerinţele pieţei muncii la nivel judeţean.
ŢINTA STRATEGICĂ 6 : Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului prin
colaborarea cu autorităţile locale / judeţene pentru respectarea standardelor minimale de funcţionare şi de garantare a
siguranţei în toate şcolile din sistemul de învăţământ judeţean.
ŢINTA STRATEGICĂ 7 : Asigurarea parteneriatului comunitar (între unităţile şcolare şi reprezentanţii administraţiei locale, ai
comunităţii, ai agenţilor economici, ai O.N.G.urilor şi a programelor educaţionale de tip şcoală-familie,prin stimularea
activităţilor de voluntariat) şi a parteneriatului european /internaţional (şi prin colaborarea cu românii de pretutindeni).
J

5

J

5

Planul managerial al In sp e cto ra tu lu i Ş co la r Ju d e ţe a n Sibiu, pe anul şcolar 2017-2018

10

OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE , PE DOMENII FUNCŢIONALE, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
CURRICULUM
OBIECTIVE GENERALE

O 1. Creşterea calităţii şi a competitivităţii
învăţământului sibian - a procesului de predareînvăţare-evaluare; a serviciilor educaţionale curriculare
/ extracurriculare - prin monitorizarea calităţii în
învăţământul general şi prin rezultatele obţinute în
educaţie şi la examenele naţionale 2018.

O 2. Eficientizarea procesului educaţional printr-un act
educaţional centrat pe crearea de competenţe pentru
viaţă, nu pe transmiterea de informaţie, pe baza
nevoilor de dezvoltare personală şi umană şi prin
promovarea educaţiei incluzive în vederea cultivării
toleranţei, nediscriminării şi acceptării diferenţei în
şcoli şi în societate.

O 3. Creşterea gradului de participare la educaţie prin
reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de
învăţământ, prin sporirea accesului la educaţia de
calitate a preşcolarilor / elevilor, prin asigurarea
politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor
(reducerea absenteismului, a riscului de abandon
şcolar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea
siguranţei elevilor în şcoli care îndeplinesc standardele
minimale de funcţionare şi de garantare a siguranţei),
prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriat şi
a unui mecanism solid de monitorizare.

OBIECTIVE SPECIFICE
O 1.1. Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competenţe la toate nivelurile de
şcolaritate, în furnizarea unui curriculum individualizat / adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi / grupuri de
elevi (elevii cu C.E.S, elevii cu performanţe şcolare, elevii aparţinând minorităţilor naţionale, elevii din grupurile
vulnerabile, cu risc de părăsire a sistemului de învăţământ etc.).
O 1.2. Sprijinirea şcolilor pentru extinderea activităţilor după orele de curs, prin asigurarea condiţiilor de învăţare
şi informare culturală, de recreere sau sport sub supraveghere calificată.
O 1.3. Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional: aplicarea corectă şi creativă a curriculumului,
evaluarea calităţii domeniilor şi a proceselor educaţionale, stimularea şi experimentarea unor practici
educaţionale moderne.
O 1.4. Utilizarea în procesul de predare-învăţare-evaluare, în pregătirea şi derularea examenelor naţionale 2016,
a resurselor educaţionale I.T. / a noilor media.
O 1.5. Asigurarea consilierii pentru obiectivitatea evaluării interne a calităţii curriculumului furnizat elevilor.
O 1.6. Gestionarea în condiţii optime / corecte a examenelor naţionale 2018, în fiecare unitate şcolară şi la nivelul
sistemului de învăţământ judeţean.
O 1.7. Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, prin activităţi de pregătire specifice (tutorat)
şi prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a şi pentru examenul de bacalaureat
2016 (pretestări conform structurii de subiecte oferite de C.N.E.E.).
O 2.1. Continuarea derulării programelor pentru grupurile vulnerabile / copiii / elevii cu cerinţe educaţionale
speciale (din învăţământul special / cu C.E.S., din învăţământul de masă).
O 2.2. Diversificarea strategiilor didactice în contextul activităţii instructiv-educative, conform principiului asigurării
relevanţei pentru creştere / dezvoltare personală, socială şi profesională şi prin promovarea educaţiei incluzive.

O 2.3.Creşterea ratei de promovare a elementelor de educaţie incluzivă în procesul instrucţional al elevilor romi.
O 3.1. Monitorizarea ratei de participare la cursuri prin colectarea centralizată / judeţ a absenţelor de la unităţile
şcolare în vederea prevenirii şi reducerii ratei de părăsire timpurie a şcolii.
O 3.2. Asigurarea politicilor de echitate socială prin derularea programelor pentru grupurile vulnerabile, pentru cei
care au părăsit timpuriu şcoala (extinderea programelor de tipul „A doua şansă” etc.) şi a programelor de educaţie
complementară (educaţia pentru sănătate; educaţia pentru securitate personală; educaţia ecologică; educaţia
pentru dezvoltare comunitară şi cetăţenie democratică; educaţia inter şi multiculturală; educaţia civică; educaţia
cultural artistică şi ştiinţifică; educaţia ecologică; educaţia prin sport; educaţia rutieră; educaţia pentru dezvoltarea
durabilă).
O 3.3.Şcolarizarea copiilor, elevilor şi a tinerilor rromi la toate nivelurile de învăţământ.
O 3.4. Promovarea principiului cetăţeniei active prin colaborarea cu Instituţia Prefectului-Judeţul Sibiu, Consiliul
Judeţean, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliile locale, Poliţia, Jandarmeria, O.N.G.-urile, în vederea asigurării
unui mediu şcolar sigur, pentru prevenirea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ din judeţul Sibiu.
O 3.5 Monitorizarea periodică a situaţiei disciplinare, a asigurării pazei şi securităţii elevilor în unităţile de
învăţământ, a activităţilor educative realizate cu scopul de a preveni violenţa în mediul şcolar / absenteismul /
abandonul şcolar.
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RESURSE
OBIECTIVE GENERALE
O 1. Utilizarea eficientă a resurselor umane, la nivelul
standardelor naţionale specifice, prin redefinirea
statutului cadrului didactic în societate, cu referire la
salarizare, la carieră, la criteriile de evaluare a
performanţei,
la
autonomia
educaţională,
la
integritate, la reducerea birocraţiei şi la eliminarea
sarcinilor administrative inutile şi prin dezvoltarea
competenţelor profesionale, din perspectiva învăţării
pe tot parcursul vieţii (printr-o ofertă de formare
continuă particularizată, prin recunoaşterea şi
recompensarea măiestriei profesionale).

OBIECTIVE SPECIFICE
O 1.1. S prijin ire a şco lilo r pentru a deveni centre de ed uca ţie perm an entă a a d u lţilo r şi cen tre de
resurse m ultim edia pentru învăţare.
O 1.2. D erularea / m on itoriza rea unor program e de form are şi d e zvolta re profe sio nală m enite să
cree ze / d e zvolte co m p eten ţe le necesare sch im b ă rilo r de pa rad igm ă e d uca ţion ală (com p eten ţe de
evaluator, de m entor, de m etodist, com p eten ţe în sfera elab orării de proiecte e d uca ţion ale eligibile
etc.).
O 1.3. F orm area pe rson alu lu i din în vă ţă m â n t prin pro gra m e E rasm u splus / K1 şi PO CU.

O 1.4. A sig u ra re a aco pe ririi n o rm elo r cu personal d ida ctic titu la r în învăţăm ânt.

O 2.1. F und am e ntare a proiectului de buget propriu pentru anul fin a n cia r 2018; analiza p ro pu nerilo r

O 2. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor
materiale şi financiare în sistemul de învăţământ
sibian, prin coordonarea politicilor din sectorul
educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare de
activitate şi prin atragerea de noi resurse de finanţare.

/ so licită rilo r de fon duri ale u n ităţilor şcolare, pentru îm b u n ă tă ţire a infra stru cturii şi pentru derularea
u n or pro ie cte .
O 2.2. M on itoriza rea p ro cese lor de de rulare a in ve stiţiilo r la nivelul u n ităţilor şcolare.

O 3.1. C re şte rea au tono m iei u n ităţilor de în vă ţă m â n t şi a au tono m iei p ro fe sio nale a ca d relor
didactice.

O 3. Respectarea principiului autonomiei în educaţie,
a principiului responsabilităţii publice şi la nivelul
unităţilor şcolare din sistem, pentru asigurarea
transparenţei decizionale la nivelul I.Ş.J Sibiu, în
vederea continuării reformei manageriale şi a
depolitizării şi deschiderii sistemului de educaţie
către mediul social, economic şi cultural.

O 3.2. C o nsilie rea ech ip e lo r m an ag eria le în de finirea politicii de resurse um ane şi în ved ere a
asigu rării sprijin ului în recrutarea / în ca d ra re a pe rson alu lu i didactic.
O 3.3. A sig u ra re a coe ren ţe i m anag eria le prin diagnoză, prin proiectare m anagerială, prin elaborare
de proceduri pentru im p lem e ntare a p ro g ra m e lo r ed uca ţion ale / rem e dia le / fin a n cia re etc., prin
d e rularea proiectelor, prin a ctivizare a eficien tă a g ru p u rilo r de lucru etc.
O 3.4. O ptim iza rea a ctivită ţilo r m an ag eria le prin aplica rea corectă, rapidă, a m o d ifică rilo r legislative,
a re g u la m e n te lo r în vig o a re şi a o rd in e lo r M.E.N.
O 3.5. E valuarea perio dică a pe rson alu lu i de conducere, a personalului didactic, d ida ctic a u xilia r şi
ne didactic de la nivelul in spe cto ratulu i şi de la nivelul u n ităţilor şcolare, con form fiş e lo r de evaluare,
în ved ere a atingerii pe rfo rm a n ţe lo r şi cu ţin tă spre recu no aştere a m ăiestriei profesionale.
O 3.6. P roiectarea in spe cţiilo r şcolare în acord cu ob ie ctivele prioritare form ulate de către M .E.N . şi
cu dezideratul m on itoriză rii corecte, prin aplica rea unitară a in stru m e n te lo r de m ăsu rare / evaluare
a eficien ţe i de sistem şi de proces, a rezu ltatelor şi a calităţii acestora.
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DEZVOLTARE SI RELAŢII COMUNITARE
OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIVE GENERALE
O. 1. Fundamentarea ofertelor educaţionale în învăţământul
vocaţional / tehnic, conform cererii / ofertei de pe piaţa
muncii, prin promovarea parteneriatului dintre instituţiile de
învăţământ şi mediul de afaceri, prin modernizarea
programelor / reţelei de instituţii şcolare pe baza nevoilor
formării profesionale locale şi a dezvoltării personale.
O. 2. Creşterea vizibilităţii sistemului de învăţământ judeţean
prin organizarea activităţii de pregătire a elevilor performanţi,
în vedereaobţineriiexcelenţei în educaţie.

O 3. Coordonarea de programe comunitare şi de proiecte
educaţionale menite să asigure competitivitatea sistemului
de învăţământ judeţean, la nivel naţional şi internaţional.

O 1.1. F und am e ntare a core ctă a planului de şcolariza re 2018-2019.

O 1.2. A da ptare a curriculei la dispo ziţia şcolii.

O 1.3. C orela rea învă ţă m ântu lui profesional şi te h n ic cu cerinţele a g e n ţilo r eco no m ici şi
cu piaţa m uncii (extin de rea învă tâ m ântu lui dual).
O 2 1 E xtinderea p r° g ram ului „ Şcoala de exceleniS' / d is c ip Nne de

^ licHii.

O 2.2. F orm area corpului de pro fe sori-tu to ri care să p re gă te ască elevii pe rfo rm a n ţi/ de
p ro fe sori-m e ntori
debutante.

pentru

m on itoriza ra

de zvoltă rii

p ro fe sio nale

a

ca d re lo r

didactice

O 3.1. D ezvoltarea p ro ie cte lo r şi p ro gra m elo r de coo pe rare in te rna ţiona lă şi de integrare
europeană.
O 3.2. C o nso lid area ofertei p ro gra m elo r de ed uca ţie pentru etnicii rom âni din străin ătate
şi a p ro gra m elo r de învă ţa re a lim bii rom âne de către etnici străini.
O 4.1. C o lab ora rea I.Ş.J. şi a u n ităţilor şcolare cu Instituţia P refe ctu lu i-Ju d e ţu l Sibiu,
C onsiliul Judeţean, P rim ăria M un icip iu lui Sibiu, C o nsiliile locale, Poliţia, Jandarm eria,

O 4. Deschiderea sistemului de educaţie sibian prin
realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile locale şi
judeţeneprin respectarea principiului dialogului social şi prin
optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi
comunitatea locală.

serviciile descen tra liza te , instituţiile partenere, cu asociaţii, fundaţii, cu reprezentanţii
sindicatelor, cu alte organizaţii, pentru d e zvolta rea de proiecte şi program e de interes
com un
O 4.2. C oop erare a cu m ass-m e dia locală, în v e d e re a unei inform ări eficien te şi rapide a
ce tă ţe n ilo r cu privire la sistem ul de ed uca ţie sibian, la eve nim ente etc.
O 4.3. Iniţierea la nivel local, ju d e ţe a n / regional a u n or program e ed uca tive pentru a
stim ula participarea ele vilo r la via ţa com unităţii prin im plicarea lor în pro gra m e com unitare,
activităţi de volun ta riat, grupuri de suport, de protecţie a m ediului, de asiste nţă socială,
parte ne riate cu O .N .G .-uri etc.
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PLA N U L O P E R A Ţ IO N A L PEN TR U A N U L Ş C O L A R 2017-2018
A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

_l
LU

>
Z

D O M E N IU L C U R R IC U LU M

Nivel judeţean

ŢINTA STR A TEG ICĂ 1: Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N., în vederea asigurării calităţii educaţiei în sistemul de învăţăm ânt judeţean.
ŢlNTA STR A TEG IC Ă 2 : Dezvoltarea în unităţile şcolare din judeţul Sibiu, a unui sistem managerial adaptat la actualitatea dom eniului educaţie,
pentru asigurarea egalităţii de şanse a beneficiarilor sistem ici-elevi, pentru dim inuarea ratei de absenteism şi de parăsire tim purie a sistemului
de educaţie, pentru optim izarea rezultatelor la exam enele naţionale.
O 1. Creşterea calităţii şi a competitivităţii învăţământului si bian - a procesului de preîdare-învăţare-evaluare; a serviciilor educaţionale curriculare
/ extracurriculare - prin monitorizarea calităţii în învăţământtul general si prin rezultai ele obţinute în educaţie şi la examenele naţionale 2018.
Asigurarea consilierii, cu scop de orientare (elaborarea unei
analize comparative pornind de la corelarea rezultatelor
testării interne cu cele ale testării externe, prin examene
naţionale: EN_II_IV_VI, ENVIII, Bacalaureat), în vederea
aplicării instrumentelor de evaluare standardizată pentru
obiectivitatea evaluării interne a calităţii curriculumului furnizat
elevilor, pentru optimizarea învăţării, pentru cunoaşterea
Analiza
rezultatelor şi a
nivelului de compeţenţă a elevilor şi în vederea măsurării
modului de
progresului şcolar, precum şi pentru relaţionarea cu părinţii, în
administrare a
activitatea de comunicare a rezultatelor testărilor.
Inspector şc. Creşterea calităţii testelor / unitate
şcolară,
Monitorizarea aplicării integrale a curriculumului national,
general,
actului
eficienţa
Claudia
Mery
Domeniul
Resurse
educaţional
şi
a
înclusiv a noilor programe pentru clasa a V-a, a planurilor
Simtion
Inspectori şcolari
Sem.I,
Curriculum şi
materiale locale
ratei de progres planurilor de
1.1.
remediale individualizate în vederea adaptării procesului de
acţiune din
Inspector şc.
inspecţie
Documente
Directori
Sem. II
şcolar
unităţile şcolare
învăţare la particularităţile învăţământului centrat pe elev, în
gen.adj., prof.
şcolară
specifice
Creşterea
E va lu are a de
Mirela Maria
indicatorilor
vederea asigurării egalităţii de şanse în educaţie, cu ţintă
p roce s şi
Iancu
calităţii
evaluarea
spre: remedierea deficienţelor în parcursul şcolar şi a ratei de
re zu lta te lo r prin
progres şcolar, stimularea performanţei şcolare, armonizarea
inspecţii de spe
rezultatelor evaluării interne şi externe (prin examene
cialita te / tem atice
/ g e nerale
naţionale) etc.
Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului instrucţional prin
inspecţia şcolară: aplicarea corectă şi creativă a
curriculumului, evaluarea calităţii documentelor specifice şi a
proceselor educaţionale, stimularea şi experimentarea unor
practici educaţionale moderne.Crearea, etapizată, a băncii de
instrumente de evaluare, unică la nivel naţional.
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1.2.

Consilierea unităţilor şcolare / a cadrelor didactice în sfera
pregătirii elevilor pentru performanţe şcolare la evaluări şi la
examene naţionale 2018; monitorizarea activităţilor de
învăţare pentru sprijinirea elevilor în atingerea performanţei la
evaluările naţionale.

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie
şcolară

Resurse curriculare
alcătuite de
grupurile de lucru /
discipline

UMANE

Inspectori şcolari
Directori

RESPONSABILI
DE TIMP

Sem.I,
Sem. II

Insp. şc.
gen.,
prof.
Claudia
Mery
Simtion,
Inspector
şc. gen.adj.,
prof.
Gheorghe
Bîrză.
Inspector
şc. gen.adj.,
prof Mirela
Maria
lancu,

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFORMANŢĂ FEEDBACK

Eficienţa
Monitorizarea
tutoratelor pentru activităţilor şi a
examenele
eficienţei
naţionale 2018
acestora

_l
LU
>

Z

Nivel local / judeţean

A C Ţ IU N I /S U B A C ŢIU N I

1.5.

Inspectori şcolari,
Resurse curriculare Directorii unităţilor
alcătuite de
şcolare,
grupurile de lucru
Metodişti,
pe discipline
Comisiile de evaluare
internă

Sem. I

Modul de
aplicare a
Rezultatele
standardelor,
activităţilor de
Rezultatele
consiliere;
evaluărilor
eficienţa
curente /
programelor
sumative; rata
aplicate
progresului
şcolar

Inspectori şcolari,

Domeniul
Curriculum şi
inspecţie
şcolară

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi

Ioana D ăneţiu
Variante de
N icolae S uciu
subiecte pentru
T e o d o ra Helju
probele de evaluare
La ura Pitariu,
de la examenele
A n n e lie se H eltm ann,
naţionale 2017,
A n c a V oine ag
modele CNEE de
Lucia G rosu
subiecte 2018
C on sta ntin D incă
Directori

Documente
specifice,
bazele de date

Inspectori şcolari,

Directori

Decembrie
2017-aprilie
2018

Inspector şc.
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion
Insp ector şc.

Rezultatele
pretestărilor

Monitorizarea
probelor

ge n.adj., prof.

Mirela Maria
lancu

C onform
ca le ndarelor
M .E .N .

Rezultatele
Analiza
Insp. şcolar
examenelor
rezultatelor şi a
gen., prof.
naţionale
modului de
Claudia Mery
situaţii statistice, administrare a
Simtion,lnspe
rapoarte
examenelor

Nivel naţional / Nivel judeţean

1.4.

Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale,
prin activităţi de pregătire specifice şi prin aplicarea /
organizarea simulărilor la nivel naţional / judeţean pentru
Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a şi pentru examenul de
bacalaureat (pretestări conform structurii de subiecte oferite
de C.N.E.E): probele scrise la limba şi literatura română, limba
maternă şi matematică pentru Evaluarea Naţională 2018 a
elevilor din clasa a VIII-a, probele scrise E.a), Eb), E.c) şi E.d),
probele A,B,C,D- competenţe lingvistice şi digitale, pentru
examenul de bacalaureat 2018.
Gestionarea corectă, în condiţii optime a examenelor
naţionale 2018(clasele a Il-a, a IV-a, a Vl-a, clasa a VIII-a,
bacalaureat şi examenele de certificare a competenţelor
profesionale, de absolvire a învăţământului postliceal), prin

Domeniul
Curriculum şi
inspecţie
şcolară

Insp. şc.
gen.,
prof. Claudia
Mery Simtion,
Insp. şc.
gen. adj.,
prof. Mirela
Maria
lancu

Nivel judeţean

1.3.

Consilierea cadrelor didactice în vederea asigurării coerenţei
procedurilor de evaluare internă, adaptată curriculumului şi
standardelor naţionale de evaluare;
monitorizarea
programelor din şcoli prin care se asigură adecvarea formelor
/ conţinuturilor evaluării la curriculum şi la programele în
vigoare pentru examenele naţionale 2018.

Nivel judeţean

Comisiile
judeţeneexamene
nationale
2018
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diseminarea informaţiilor specifice şi aplicarea riguroasă a
procedurilor şi a metodologiilor.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului
centrat pe competenţe la toate nivelurile de şcolaritate (cu
ţintă spre clasa a V-a), în furnizarea unui curriculum
individualizat / adaptat pentru elevii cu C.E.S., pentru elevii
performanţi, pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale,
pentru elevii din mediul rural etc.)
Sprijinirea şcolilor pentru extinderea activităţilor de după orele
de curs (programul „Şcoala după şcoală” etc.), prin asigurarea
condiţiilor de învăţare şi informare culturală, de recreere sau
sport, sub supraveghere calificată.

Utilizarea resurselor educaţionale I.T., a noilor media în
procesul de instruire şi de evaluare, în pregătirea şi derularea
examenelor naţionale 2017.

Actualizarea ofertei de activităţi de orientare profesională şi de
consiliere; monitorizarea aplicării în toate şcolile a unor
programe coerente de educaţie pentru sănătate, educaţie
civică, educaţie cultural-artistică şi ştiinţifică, educaţie
ecologică, educaţie prin sport, educaţie rutieră, P.S.I,
„Sănătate şi securitate în muncă", educaţie civică etc.

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

ctor şc.
gen.adj.,
prof.
Gheorghe
Bîrză,
Inspector şc.
gen.adj.,
prof Mirela
Maria Iancu,
Comisiile
pentru
examenele
naţionale
2017
Insp. şcolar
Inspectori şcolari,
gen., prof.
Sporirea
Monitorizare
Diana Bucuţă,
Claudia Mery
Domeniul
Conform
competenţelor
a procesului
Delia Stoicescu
Simtion,Inspe
Documente
Curriculum şi
graficului de
profesionale
şi a
Anneliese Hetmann
ctor şc.
specifice
inspecţie şcolară
inspecţii al I.Ş.J.
Adrian Poplăcean
gen.adj.,
rezultatelor
Mariana Buzuriu
prof Mirela
Maria Iancu
Insp. şcolar Creşterea ratei de
Inspectori şcolari,
gen., prof.
participare
Domeniul
Monitorizare
Diana Bucuţă
Claudia Mery
şcolară,
Curriculum şi Resurse curriculare,
a procesului
Dana Munteanu
Sem. I
Simtion,Insp. reducerea ratei de
inspecţie şcolară resurse materiale
şi analiza
Consilieri şcolari
Sem. II
şc. gen. adj., abandon şcolar
rezultatelor
Prof. diriginţi
locale
prof. Mirela
creşterea
Prof. din înv. primar
Maria Iancu promovabilităţii

_l
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inspecţie
şcolară

Inspector şcolar,
Anca Voineag,
Domeniul
Curriculum şi Resurse curriculare,
informatician,
inspecţie şcolară resurse materiale ing. Mircea Dragomir,
directori

Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Materiale - suport
pentru cursurile de
formare

Inspectori şcolari,
Daniela Muntean,
Adrian Poplăcean
Metodisti
CCD '

Sem. I
Sem. II

Conform
graficului de
inspecţii şi a
calendarului
C.C.D

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion,Insp.
şc. gen. adj.,
prof. Mirela
Maria Iancu
Insp. şc.
gen, prof.
Claudia
Mery
Simtion
Director
C.C.D,
prof.
Alexandru
Dumbravă

Sporirea
competenţelor
profesionale

Sporirea
competenţelor
profesionale

Monitorizare
a procesului
şi a
rezultatelor
acestuia

Monitorizare
a procesului
şi a
rezultatelor
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1.10.

Consilierea echipelor manageriale din şcoli în domeniul
dezvoltării capacităţii instituţionale şi a serviciilor educaţionale
eficiente, adresate elevilor şi cadrelor didactice, persoanelor
fizice adulte şi comunităţii; monitorizarea şi evaluarea calităţii
proceselor de predare-învăţare-evaluare, a gradului de
personalizare a ofertei de instruire, prin diferenţierea
parcursurilor de învăţare, prin adecvare la formele de evaluare
de nivel naţional.

1.11.

Cooperarea cu U.L.B. Sibiu şi cu alte universităţi în domeniul
formării iniţiale a studenţilor (asigurarea serviciilor de mentorat
pentru practica pedagogică a studenţilor); cu C.C.D., în
vederea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
susţinerea formării continue a cadrelor didactice (grupuri-ţintă
în 2017-2018: mentori, metodişti, evaluatori la examenele
naţionale, profesori debutanţi etc.) şi stabilirea de criterii
relevante de evaluare a competenţelor profesionale, pe baza
standardelor specifice.

1.12.

Modernizarea procedurilor de formare continuă în unităţile
şcolare, a reţelei de şcoli partenere, a comisiilor metodice / a
cercurilor pedagogice, în scopul abilitării profesorilor pentru
predarea şi formarea integrată şi cross-curriculară, pe baza
curriculumului structurat pe competenţe.

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Domeniul
Management

Resurse curriculare,
documente specifice

Materiale suport pentru
cursuri de formare

Inspectori şcolari,
Metodişti

Insp. şcolari pentru
management,
Insp. şcolar pentru
dezvoltarea
resursei umane,
prof. loan Cârţău
Insp. şcolari

Permanent

Conform
calendarelor
I.Ş.J şi C.C.D

Domeniul
Management

Resurse teoretice în
domeniul metodicii
şi didacticii /
Domeniul
discipline,
Curriculum şi
inspecţie şcolară modele curriculare

Inspectori şcolari,
Metodişti, Formatori

Sem. I

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

Inspector
şc. gen,
prof. Claudia
Mery
Simtion
Inspector
şcolar gen.
Creşterea
adj., prof.
indicatorilor
Gheorghe
calităţii
Bîrză
Inspector
şc. gen.
adj.,
prof. Mirela
Maria Iancu
Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion,
Inspector şc. Corectitudinea
gen. adj.,
evaluării la
Gheorghe
examenele de
Bîrză,
ieşire din sistem;
Director
indicatorii calităţii
CCD,
prof.
Alexandru
Dumbravă
Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia
Mery
Simtion,
Inspector şc.
gen. adj.,
Indicatori de
Gheorghe calitate, standarde
Bîrză,
profesionale
Inspector
şc.gen.adj,
prof. Mirela
Maria Iancu
Consilii
consultative

E va lu are a de
p roce s şi
evaluarea
re zu lta te lo r prin
inspecţii de specialita te/ge nerale

Monitorizare
a activităţii
profesorilor
debutanţi, a
prof. care nu
au participat
la formări

P articipări la
activităţi ale
co m isiilo r
m etodice,
d ise m ina rea
exe m p le lo r de
b u n ă practică
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1.13

Ofertarea unor programe de formare, de specializare şi
perfecţionare pentru adulţi; dezvoltarea unor forme alternative
de organizare a educaţiei de bază pentru populaţia care a
abandonat sau nu a frecventat şcoala prin iniţierea unor
parteneriate strategice între şcoli, unităţi de învăţământ
superior şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă.

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Documente
specifice M.E.N.,
I.Ş.J,
materiale
promoţionale

UMANE
Insp. şcolari pentru
management,
Insp. şcolar pentru
dezvoltarea
resursei umane,
Insp. şcolar,
Adrian Poplăcean
A.J.O.F.M Sibiu
Consiliul consultativ
al I.Ş.J Sibiu

RESPONSABILI
DE TIMP

Cazual

Insp. şc.
gen.,
prof. Claudia
Mery Simtion

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK
Gradul de
cuprindere a
adulţilor ieşiţi
din sistem în
programe
alternative de
învăţare
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Analiză
comparativă
Şi
monitorizare
a
curriculumul
ui pentru
învăţământul
F.R.
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O 2. Eficientizarea procesului educaţional printr-un act ed ucaţional centrat pe crearea de competenţe pentru viaţă, nu de pe transmiterea de
informaţie, pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi umainăşi prin promovarea educaţiei incluzive în vederea cultivării toleranţei, nediscriminării
si acceptării diferenţei în şcoli şi în societate.
Furnizarea unor oferte educaţionale atractive, cu accent pe
dezvoltarea programelor care îi vizează pe copiii / elevii care
aparţin etniei rome şi altor categorii defavorizate, continuarea
Insp. şc.
Monitorizare
derulării programelor pentru grupurile vulnerabile / copiii /
gen.,
Scăderea ratei de
a
elevii cu cerinţe educaţionale speciale (din învăţământul
prof. Claudia abandon şcolar,
activităţilor,
special / cu C.E.S., din învăţământul de masă / din medii
creşterea
Domeniul
Inspector şcolar pentru
Mery Simtion,
analiza
promovabilit,
învăţământul special,
Inspector şc.
rezultatelor,
defavorizate):programe de intervenţie educaţională destinate Management
sporirea
Delia Stoicescu
gen. adj.,
sprijinirea
Documente
•o
elevilor cu nevoi speciale de instruire; programe de sprijinire
numărului de
Gheorghe
acţiunilor
specifice M.E.N., Inspector şcolar pentru Permanent
Domeniul
2.1.
~>
s>
şi acţiuni sociale vizând crearea mediului educaţional incluziv Curriculum şi
programe şi
minorităţi, prof.
Bîrză,
întreprinse,
I.Ş.J
z
proiecte
Dorel
Băilă
inspector
diseminarea
inspecţie
şcolară
în toate şcolile, eliminarea segregării şcolare a elevilor romi şi
Indicatorii
directori
şc.gen.adj,
experienţei
diminuarea ratei de neşcolarizare; proiecte şi planuri anuale
specifici de
prof. Mirela
şi a
de pregătire suplimentară a elevilor romi pentru reducerea
realizare
Maria Iancu
produselor
finale
eşecului şcolar şi pentru promovarea examenelor de
absolvire; programe de sprijin material din fonduri alocate de
la bugetul de stat pentru elevii romi / din medii defavorizate
(rechizite, burse sociale etc.).
c
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2.2.

Diversificarea strategiilor didactice, conform principiului
asigurării relevanţei pentru creştere / dezvoltare personală,
socială şi profesională si prin promovarea educaţiei incluzive,
în vederea asigurării egalităţii de şanse în educaţie.

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP

Domeniul
Management

Inspector şcolar pentru
Resurse teoretice în învăţământul special,
domeniul metodicii
Delia Stoicescu
Domeniul
şi didacticii /
Inspector şcolar pentru
Curriculum şi
discipline,
minoritatăţi,
inspecţie şcolară modele curriculare
prof. Dorel Băilă
directori

Permanent

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia
Mery
Simtion,Ins
pector şc.
gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză
inspector
şc.gen.adj,
prof.
Mirela
Maria
Iancu

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

Creşterea
indicatorilor
calităţii

E va lu are a de
p roce s şi
evaluarea
re zultatelor
prin inspecţii
de specialita te /g e n e r
ale

Creşterea ratei de promovare a elementelor de educaţie
Insp. şcolar
incluzivă în procesul instrucţional al elevilor romi: derularea de
gen., prof.
programe de intervenţie educaţională destinate elevilor romi
Claudia Mery
Simtion,
şi eleborarea unor planuri de măsuri în vederea prevenirii şi
Domeniul
Inspector şc.
Inspector şcolar pentru
Management
Gradul de
eliminării segregării şcolare şi pentru diminuarea ratei de
gen. adj.,
învăţământul special,
Monitorizare
Documente
cuprindere / de
neşcolarizare / pentru reducerea eşecului şcolar şi pentru
Gheorghe
Inspector şcolar
Domeniul
şi consiliere
specifice M.E.N.,
ieşire a elevilor
2.3.
Permanent
Bîrză,
pentru minorităţi,
promovarea examenelor de absolvire (desfăşurarea Curriculum şi
I.Ş.J
romi în / din
inspector
Directori, Asociaţia
sistem
programului A doua şansă’’, a învăţământului obligatoriu cu inspecţie şcolară
şc.gen.adj,
Ovidiu Ro
frecvenţă redusă; derularea proiectului cu finanţare din fonduri
prof.
Mirela
extrabugetare intitulat: „Fiecare copil în grădiniţă”; admiterea,
Maria
pentru anul şcolar 2017-2018, pe locuri rezervate, pentru
Iancu
elevii romi).
O 3. Creşterea gradului de participare la educaţie prin reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învăţământ, prin sporirea
accesului la educaţia de calitate a preşcolarilor / elevilor, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor (reducerea
absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în şcoli care îndeplinesc
standardele minimale de funcţionare şi de garantare a siguranţei), prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriat şi a unui mecanism
solid de monitorizare.
Monitorizarea ratei de participare la cursuri prin colectarea
Insp. şcolar Creşterea ratei de
centralizată / judeţ a absenţelor de la unităţile şcolare, în
gen., prof.
participare
Insp.
Permanent
vederea prevenirii şi reducerii ratei de părăsire timpurie a
Claudia Mery
şcolară,
pentrumanagement
Evaluări
Studii prognostice,
Simtion,Inspe reducerea ratei
şcolii.
şi relaţia cu massDomeniul
periodice;
resurse materiale /
3.1.
ctor şc. gen.
de părăsire
media,
Management
monitorizarea
Analiza problematicii participării şcolare şi a absenteismului în
financiare locale
adj., prof.
timpurie a şcolii,
Livia Creţulescu
rezultatelor
G he org he
sistemul de educaţie judeţean şi diseminarea exemplelor de
creşterea
directori
Bîrză,
bună practică, în vederea realizării planurilor de acţiune pentru
promovabilităţii
reducerea absenteismului la nivelul unităţilor de învăţământ.
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Nivel judeţean
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Domeniul
Management

C on tab il şef,
e co n .S ilvia C iufudea n
Insp. şcolar, D orel B ăilă
Conform proiectelor
Insp. şc., D elia
de dotare /
S toicescu
reabilitare
Parteneri de proiecte
C o n siliile locale

Asigurate prin
programe M.E.N.

Şefserviciu, econ.
Gabriela Miklos,
Contabil şef,
econ.Silvia Ciufudean

3.4.

Asigurarea educaţiei pentru minorităţile naţionale, având în
/edere accesul egal la educaţie în toate ciclurile de învăţământ,
asigurarea manualelor şcolare, a condiţiilor de însuşire a limbii
materne şi a limbii române etc. Sutenabilitatea învăţământului
pentru copiii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale prin
urnizarea unor oferte educaţionale atractive.

Insp. şcolari,
Anneliese Heltmann,
D. Băilă
Resurse curriculare,
Contabil şef,
Domeniul
resurse materiale
econ. Silvia
Curriculum şi
locale
Ciufudean,
inspecţie şcolară
Consiliile locale,
Parteneri de proiecte

3.5.

Aplicarea, în sistemul de învăţământ judeţean, a unor strategii
coerente, pentru acordarea asistenţei în elaborarea unor
proiecte eligibile pe componenta Programul Operaţional
Capital Uman(POCU)(care finanţează acţiuni pentru
prevenirea şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a
şcolii); dezvoltarea parteneriatelor şcoală-comunitate, în
scopul diminuării abandonului şcolar din învăţământul
obligatoriu şi al ridicării ratei de participare la educaţie, a
tinerilor de 15-16 ani.

Insp. şcolari,
Anca Voineag,
Dorel Băilă
contabil şef,
Resurse curriculare,
Domeniul
econ. Silvia
resurse materiale
Curriculum şi
Ciufudean
locale
inspecţie şcolară
Consiliile locale
Parteneri de proiecte

DE TIMP
Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia
Mery
Simtion,
Conform
proiectelor de
dotare /
reabilitare

Conform
graficelor

Insp ector şc.
gen.adj., prof.
G he org he
Bîrză,
Inspector

Respectarea
graficelor,
documente
financiare

şc.
gen.adj.,
prof.

Mirela
Maria
lancu,
Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Situaţiile
Simtion
statistice,
,Insp ector şc. rapoartele lunare

Cuprinderea
debutanţilor / a
cadrelor
necalificate la
stagii de
formare;
monitorizarea
rezultatelor

Evaluări
periodice

gen. adj.,
G he org he
Bîrză

Domeniul
Management

Permanent

Domeniul
Management

Permanent

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion,
Inspector şc.
Creşterea ratei de
gen. adj.,
progres şcolar si a
Gheorghe
performanţei
Bîrză
Inspector şc.
gen.adj., prof.
Mirela Maria
lancu
Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia
Mery
Simtion,
Scăderea ratei de
Inspector
abandon şcolar,
şc. gen.adj.,
creşterea
Gheorghe
promovabilităţii
Bîrză
Inspector
şc. gen.adj.,
prof. Mirela
Maria lancu
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Nivel judeţean

Domeniul
Management

UMANE

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

Nivel judeţean

3.3.

Derularea optimă a programelor de facilităţi sociale pentru
elevi - programe naţionale „Lapte, corn’’, rechizite, burse,
„Bani de liceu’’, „Euro 200, transport şcolar,programul pilot de
acordare a unui suport alimentar („Masa caldă”) etc.

MATERIALE

RESPONSABILI

Analiza
rezultatelor,
sprijinirea
acţiunilor
întreprinse

Nivel local

3.2.

Asigurarea echităţii şi a egalităţii de şanse prin dezvoltarea
unei strategii pentru întregul sistem educaţional judeţean,
bazată pe principiul educaţia pentru toţi, vizând: cuprinderea
în sistemul educaţiei timpurii a elevilor / copiilor proveniţi din
grupuri dezavantajate, a elevilor / copiilor romi, pentru a facilita
reuşita şcolară; a elevilor / copiilor cu nevoi speciale şi din
grupuri vulnerabile în învăţământul special sau de masă.

RESURSE

DEPARTAMENTUL

Analiza
rezultatelor,
sprijinirea
acţiunilor
întreprinse

Nivel local

A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I
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3.9.

Colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, O.N.G.-uri etc., în
vederea asigurării unui mediu şcolar sigur şi pentru prevenirea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ din judeţul
Sibiu.

Monitorizarea periodică a situaţiei disciplinare, a asigurării
pazei şi securităţii elevilor în unităţile de învăţământ, a
organizării şi derulării serviciului pe şcoală, a activităţilor
educative realizate cu scopul de a preveninii violenţei în
mediul şcolar, a absenteismului, a abandonului şcolar.

Domeniul
Management

Domeniul
Management

Domeniul
Management

Resurse materiale
locale

Insp. şcolar,
Delia Stoicescu,
director C.J.R.A.E,
inspectori de sector

Resurse locale

Insp. şcolar, prof.
Dana Munteanu
Directori,
Colaboratori I.Ş.J

Documente de
monitorizare

Insp. şcolar
Dana Munteanu
Insp. şcolari
pentrumanagement
Comisia pentru
combaterea
violenţei,
Inspector şcolari /
sector
Directori ai unităţilor
şcolare,
Parteneri:
reprezentanţi
ai Poliţiei,
ai Jandarmeriei etc.

Dec. 2017

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia
Mery
Simtion,
Inspector
şc. gen.
adj., prof.
Gheorghe
Bîrză

Planul de
şcolarizare
pentru anul
2018-2019

Monitorizarea
rezultatelor
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Nivel judeţean

3.7.

Sprijinirea şcolilor în rezolvarea problemei de încadrare a
psihologului şcolii / profesorului de sprijin care să furnizeze
asistenţă calificată pentru elevii cu nevoi speciale şi pentru
creşterea participării la educaţie; monitorizarea ratei
absenteismului şi asigurarea asistenţei în elaborarea planului
de acţiune, în vederea sporirii indicatorului de participare la
activităţile curriculare şi extracurriculare.

Studii prognostice

Insp. şcolar,
Adrian Poplăcean
Agenţi economici,
C.L.D.P.S.

DE TIMP

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

Sem. I

Insp. şcolar
Diseminarea
gen., prof.
bunelor practici,
Claudia Mery
Gradul de
monitorizarea
Simtion,
diminuare a
şcolilor
Inspector şc.
abandonului
confruntate cu
gen. adj.,
şcolar şi a ratei
problema
prof.
absenteismului
abandonului
Gheorghe
şcolar
Bîrză

Sem. I
Sem II

Insp. şcolar
Diseminarea
gen., prof.
bunelor practici,
Claudia Mery
monitorizarea
Gradul de
Simtion,
şcolilor
diminuare a
Inspector şc. violenţei în mediul confruntate cu
gen.adj,
problema
şcolar
Gheorghe
violenţei în
Bîrză
mediul şcolar

Sem. I
Sem II

Insp. şcolar
gen., prof. Studiu prognostic,
Claudia Mery
gradul de
Simtion,
diminuare a
Inspector şc.
abandonului
gen.adj,
şcolar şi a ratei
Gheorghe
absenteismului
Bîrză

Monitorizarea
activităţii şcolilor
confruntate cu
problema
violenţei în
mediul şcolar şi
cu problematica
abandonului
şcolar

Nivel local

3.6.

Domeniul
Management

UMANE

RESPONSABILI

Nivel judeţean

MATERIALE

Dezvoltarea ofertei de instruire pentru adulţi, a reţelei
învăţământului profesional dual, prin raportare la cerinţele
pieţei muncii; derularea unor programe pentru creşterea
gradului de conştientizare în rândul angajatorilor / al
lucrătorilor asupra avantajelor formării profesionale continue,
în vederea asigurării coerenţei Proiectului planului de
şcolarizare 2018-2019.

3.8.

RESURSE

DEPARTAMENTUL

Nivel local

A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I

R E S U R S E U M A N E SI FIN A N C IA R E
ŢINTA STRATEGICĂ 3: Dezvoltarea resursei umane prin activităţi de formare continuă şi de perfecţionare, în vederea optimizării
calităţii procesului instructiv - educativ
ŢINTA STRATEGICĂ 4: Gestionarea eficientă a resurselor financiare la nivelul unităţilor şcolare din sistemul de învăţământ judeţean
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INDICATDRDE ELEMENTEDE _l
L
>U
Z
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK
MATERIALE
UMANE
DE TIMP
O 1. Utilizarea eficientă a resurselor umane, la nivelul standardelor naţionale specifice, prin redefinirea statutului cadrului didactic în societa te, cu
referire la salarizare, la carieră, la criteriile de evaluare a performanţei, la autonomia educaţională, la integritate, la reducerea birocraţie şi la
eliminarea sarcinilor administrative inutile şi prin dezvoltarea competenţelor profesionale,din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii (pr intr-o
ofertă de formare continuă particularizată, prin recunoaşterea şi recompensarea măiestriei profesionale)
A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I

1.1

1.2.

1.3.

Recunoaşterea şi recompensarea măiestriei didactice prin
promovarea excelenţei personale şi instituţionale, pe bază de
criterii valorice validate naţional şi internaţional; stimularea
competiţiei valorice între şcoli, a accesului la cariera didactică,
pe baza performanţelor profesionale.

Consilierea unităţilor de învăţământ pentru ca un număr sporit
de biblioteci să funcţioneze după modelul centrelor de
documentare şi informare (spaţii de lectură / resurse I.T. de
documentare, acces liber la carte etc.), acestea devenind
resursă pentru optimizarea competenţelor de lectură, în
vederea selecţiei elevilor performanţi şi pentru combaterea
analfabetismului funcţional.
Derularea / monitorizarea unor programe de formare şi
dezvoltare profesională pentru asigurarea / dezvoltarea
competenţelor de metodist, de evaluator, de mentor, în sfera
elaborării de proiecte educaţionale eligibile, formarea
personalului din învăţământ prin Programul Operaţional
Capital Uman(PO CU)

RESURSE

DEPARTAMENTUL

RESPONSABILI

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Portofolii
profesionale

Insp. de sector
Insp. şcolari

Insp. şcolari de
sector,
Echipament (prog.
Domeniul
guvernamentale), Directori, Bibliotecari,
Curriculum şi
Director C.C.D,
soft educational etc.
inspecţie şcolară
prof. Alexandru
Resurse proprii
Dumbravă

Domeniul
Management

Resurse teoretice
în domeniul
metodicii şi didacticii
disciplinei de
predare,
documente
specifice,
modele curriculare
etc.

Insp. şcolar,
Anca Voineag
insp. şcolari,
metodişti, formatori

Sem.II

Permanent

Sem. I

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Standarde
Simtion,
profesionale
Monitorizarea
Inspector şc. pentru cariera
activităţilor şi
gen.adj,
didactică
performanţelor
Gheorghe
Metodologia
profesionale
Bîrză,Inspect pentru obţinerea
or gen. adj., gradaţiei de merit
prof. Mirela
Maria lancu
Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia
Mery
Simtion, Indicatori specifici
Inspector
şc.gen.adj,
prof. Mirela
Maria lancu

Evaluarea
eficienţei
serviciilor
oferite de
biblioteci
Monitorizarea
activităţilor
specifice

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Indicatori de
Simtion,lnsp. calitate, standarde
profesionale
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză

P articipări la
activităţi ale
co m isiilo r
m etodice,
d ise m ina rea
exe m p le lo r de
b u n ă practică
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O 2. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor malteriale şi financiare în sistemul de învăţământ sibian, prin coordonarea politicilor din
sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare de activitateşi prin atragerea de noi resurse de finanţare

2.1.

Monitorizarea şi controlul legalităţii administrării fondurilor la
nivelul unităţilor de învăţământ; asigurarea asistenţei
specializate în gestionarea eficientă a resurselor financiare;

Domeniul
Management

Resurse legislative

Contabil-şef,
econ. Silvia
Ciufudean
Consilier audit,
Dumitru Menchiu

Permanent

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp. Indicatori specifici
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză

Documente
financiare
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A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I

2.2.

2.3.

Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru anul
financiar 2018; analiza propunerilor / solicitărilor de fonduri ale
unităţilor şcolare, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii şi
pentru derularea unor proiecte.
Monitorizarea proceselor de derulare a investiţiilor la nivelul
unităţilor şcolare, a utilizării sumelor destinate obiectivelor de
investiţii şi reparaţiilor capitale din surse M.E.N.

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

Domeniul
Management

Domeniul
Management

Resurse legislative,
Analize interne

Documente de
monitorizare

UMANE
Contabil-şef,
econ. Silvia
Ciufudean,
referenţi de
specialitate

Contabil-şef,
econ. Silvia
Ciufudean
referenţi de
specialitate

RESPONSABILI
DE TIMP

Permanent

Permanent

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFORMANŢĂ FEEDBACK

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp. Indicatori specifici
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză
Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp. Indicatori specifici
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză
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O 3. FRespectarea principiului autonomiei în educaţie, a principiului responsabilită ţii publice şi a nivelul unităţilor şcolare din sistem, pentru
asigur area transparenţei decizionale la nivelul I.Ş.J Sibiu,în vederea continuării refor mei manageri ale şia depolitizării şi deschiderii sistemului de
educa ţie către mediul social, economic şi cultural.
Actualizarea organigramei şi a compartimentelor I.Ş.J., a
colectivelor de decizie (C.A.), a comisiilor / domenii de
Insp. şcolar
Relevanţa şi
activitate a I.Ş.J. Sibiu; aplicarea metodologiilor M.E.N. şi a
Metodologii M.E.N.,
gen., prof.
eficienţa
E
Regulamentul
intern
□
procedurilor I.Ş.J. Sibiu / indicatorilor de performanţă pentru
Claudia Mery
activităţilor
Insp. şcolari
S
de funcţionare a
Domeniul
4
—
■
constituirea colectivelor de decizie, a comisiilor / domenii
Simtion, Insp.
I.Ş.J
Oct.
Încadrare în
4C
-1
/
3
I.Ş.J. Sibiu,
Management
3.1.
20 17
aE
şc. gen. adj., indicatorii M.E.N.
Şef serviciu, econ.
functionale, a consiliilor consultative, a grupurilor de profesoriproceduri specifice,
"Ö
Gheorghe
Gabriela Miklos
>3
standarde specifice
metodişti, a mentorilor, etc., în vederea asigurării
Bîrză, CA a
z
transparenţei decizionale la nivelul I.Ş.J. Sibiu şi pentru
I.Ş.J. Sibiu
optimizarea activităţii de îndrumare şi control în anul şcolar
2017-2018.
CD

3.2.

3.3

Consilierea echipelor manageriale în definirea politicii de
resurse umane şi asigurarea sprijinului în recrutarea
personalului didactic, în timpul anulu şcolar. Asistarea şcolilor
în realizarea încadrării şi în managementul normelor didactice;
implicarea în organizarea concursului de ocupare a posturilor
vacantate pe parcurul anului şcolar, la solicitarea unităţilor
şcolare, prin aplicarea riguroasă a metodologiei M.E.N.
Fundamentarea strategiei dezvoltării şi funcţionării I.Ş.J şi a
sistemului judeţean de învăţământ, din perspectiva
implementării politicilor educaţionale promovate de M.E.N., pe
baza principiilor de competenţă, corectitudine, eficienţă,

Domeniul
Management

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Baza de date I.Ş.J,
Metodologii M.E.N.

Raport asupra
stării sistemului
naţional de
învăţământ 2015

Insp. şcolari,
Ştefan Kerestesz,
Cristina Marcu
Jurist I.Ş.J.,
Carmen Popescu

Conf.
calendarului
M.E.N.

Insp. şcolari,
Oct. 2017

Rezolvarea
tuturor situaţiilor
Verificarea
Insp. şcolar de mobilitate de
legalităţii
personal:
gen., prof.
încadrării şi a
restrângere,
Claudia Mery
gradului de
suplinire,
Simtion, Insp.
acoperire a
şc. gen. adj., titularizare etc.
normelor
Gheorghe emiterea deciziilor
didactice cu
de numire,
Bîrză
cadre calificate
contractele de
muncă
Existenţa
Insp. şcolar
Raportului privind
gen., prof.
Elemente de
starea
Claudia Mery
feedback ale
învăţământului
Simtion, Insp.
consfătuirilor
sibian pe anul
şc. gen. adj.,

şcolar 2016-2017
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RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

rigoare şi transparenţă. Întocmirea Raportului privind starea
învăţământului sibian în anul şcolar 2016-2017 şi elaborarea
Planului managerial al I.Ş.J. pentru anul 2017-2018, a

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP

3.4.

3.5.

Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului
de administraţie şi a consiliului consultativ, ale grupurilor de
lucru / de proiect, ale cercurilor metodice şi comisiilor de nivel
judeţean sau de nivel local; adaptarea, cazuală, a tematicii
proiectate prin efectul de feedback.

Z

Planului
managerial 2017
2018

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Raportul de
evaluare internă
a calităţii /
raportul starea
învăţământului la
nivelul unităţii
şcolare, 2016
’
2017
Planul
managerial al
unităţii şcolare,
2017-2018

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Documentele
structurilor
organizate

Insp. şcolari
/ sector

Inspectori şcolari
pentrumanagement
Inspectori
şcolariConsilii
consultative
C on siliul de
ad m in istra ţie al I.Ş.J,
C .A din unităţile
şc o la re etc.

Oct. 2017

Sem. I, Sem.
II

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion,lnsp.
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză,
Inspector
şc.gen.adj,
prof. Mirela
Maria lancu

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp.
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză,
Inspector
şc.gen.adj,
prof. Mirela
Maria Iancu

Raportului privind
starea
învăţământului pe
anul şcolar 20162017şi a Planului
operaţional pe
anul şcolar 2017
2018,
Gradul de
reflectare a

Strategiei I.Ş.J.
Sibiu şi a Planului
managerial 2017
2018

Unităţi şcola
Nivel judeţe:

în documentele
manageriale ale
şcolilor
Existenţa la
nivelul unităţilor
şcolare a

Monitorizarea întocmirii raportului asupra activităţii
desfăşurate în unităţile de învăţământ, în anul şcolar 2016
2017 / a raportului comisiei interne de evaluare a calităţii, a
planurilor
manageriale
2017-2018,
actualizarea
Regulamentelor interne ale unităţilor şcolare etc.; consilierea
directorilor nou-numiţi în realizarea planului managerial şi a
planurilor operaţionale.

_l
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Gheorghe
şi a Planului
Bîrză,
managerial al
Inspector
I.Ş.J. Sibiu pe
şc.gen.adj, anul şcolar 2017
prof. Mirela
2018,
Maria lancu,
Gradul de
reflectare a
CA a ISJ
Sibiu
Strategiei I.Ş.J.
Sibiu şi a

Raportul privind
starea
învăţământului
sibian în 2016-2017,
Planul managerial al
I.S.J. Sibiu, 2017
2018

planurilor manageriale pe domenii / specialităţi, pornind de la
analiza problematizată a tuturor documentelor de
management educaţional rezultate în urma activităţilor din
anul precedent; organizarea şedinţelor de analiză şi a
consfătuirilor.

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFORMANŢĂ FEEDBACK

Verificarea
raportului
calităţii, a
planurilor
manageriale /
planurilor de
acţiune

în documentele
manageriale ale
şcolilor
Existenţa
documentelor
specifice pentru
activitatea C.A.
Analize
(Registrul de
periodice a
proceseeficienţei şi a
verbale,
efectelor / a
tematica,
deciziilor
gaficul de
adoptate
desfăşurare a
şedinţelor C.A.),
Gradul de
corelare a

Nivel Local; judeţean

A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I
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A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFORMANŢĂ FEEDBACK

_l
LU
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Graficului unic de inspecţie şcolară a I.S.J. Sibiu, semestrul I,
an şcolar 2017-2018.
Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru
aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor legislative, a
metodologiilor şi regulamentelor, a programelor operaţionale,
pentru implementarea proiectelor prioritare în anul şcolar
2017-2018 etc.; consilierea / sprijinirea structurilor
organizaţionale care coordonează programe educaţionale de
nivel local / judeţean (Strategia de acţiune comunitară,
3.7

Programe de tip „Şcoală după şcoală”, Programul pentru
combaterea violenţei în mediul şcolar, Programul de integrare
a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala de masă,
programul pentru prevenirea abandonului şcolar, Programul
de intervenţie pentru elevii lipsiţi de asistenţă parentală,
învăţarea prin cooperare etc.; granturi pentru proiecte şi

Domeniul
Management
Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Domeniul
Management

Planuri de măsuri,
Costuri estimate

Portofoliul de
proiecte,
documentele
grupurilor de lucru
IŞJ,
documente
legislative M.E.N.,
metodologii

Inspectori pe ntru
m anagem ent,
Inspectori de sector,
D irectori

insp. şcolari Anca
Voineag, Delia
Stoicescu, Dorel
Băilă,
contabil-şef, econ.
Silvia Ciufudean,
directori,
parteneri,
echipele de
implementare a
proiectelor

Conform
graficelor de
inspecţii

Deschiderea în
bune condiţii a
anului şcolar
Calitatea şi
Proceseeficienţa
verbale, note de
planurilor
control
remediale, a
calendarelor de
acţiuni

Documentele
Verificarea
Insp. şcolar grupurilor de lucru
procedurilor
IŞJ Sibiu,
gen., prof.
elaborate şi
numărul de
Claudia Mery
monitorizarea
onf. calendarului
proiecte
Simtion, Insp.
aplicării lor,
planurilor de
aprobate şi
şc. gen. adj.,
dezbateri /
implementare
derulate;
Gheorghe
popularizarea
specifice
rezultatele
Bîrză
modelelor de
derulării
succes
proiectelor

Nivel Local; judeţean

3.6

Elaborarea unor planuri de măsuri în unităţilor şcolare, în
vederea începutului de an şcolar 2017-2018 şi a desfăşurării
eficiente a activităţilor din primul semestru; monitorizarea
remedierii disfuncţionalităţilor prin inspecţii tematice, conform

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp.
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză,
Inspector
şc.gen.adj,
prof. Mirela
Maria lancu

Nivel Local; judeţean

tematicii cu
diagnoza /
obiectivele
activităţii şi cu
rezultatele
scontate

Întocmirea Graficului unic de inspecţie şcolară a I.S.J. Sibiu,
semestrul I, an şcolar 2017-2018: proiectarea inspecţiilor
3.8

şcolare generale, a inspecţiilor tematice, de specialitate ş.a.,
în acord cu dezideratul asigurării calităţii educaţiei şi al
monitorizării gradului de realizare a activităţilor / acţiunilor
propuse în documentele manageriale, în planurile remediale
etc.; derularea inspecţiilor, conform planurilor de inspecţii şi
graficului I.Ş.J. / al inspectorilor şcolari; aplicarea consecventă

Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară
Domeniul
Management

Portofoliul de
inspecţii şcolare;
documentele
echipele de inspecţie
rezultate în urma
inspectori şcolari
inspecţiilor de
toate tipurile

Oct. 2017
Conform
graficelor

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp.
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză,
Inspector
şc.gen.adj,
prof. Mirela
Maria Iancu,

Existenţa
Graficului de
inspecţie şcolară
a I.Ş.J. Sibiu, a
graficelor de
inspecţii de
specialitate /
inspectorii şcolari,
Concluziile
inspecţiilor / ale
inspecţiilor de

Verificarea
planurilor de
inspecţii şi
analiza
sistematică a
documentelor
rezultate,
chestionarele
postinspecţie

Nivel Local; judeţean

activităţi care promovează calitatea în sistemul educaţional
european: Programe sectoriale Erasmusplus / PO CU etc.)
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MATERIALE

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP

a procedurilor, a instrumentelor şi a criteriilor de evaluare
specifice. Proiectarea inspecţiilor şcolare în acord cu
obiectivele prioritare formulate de M.E.N. şi cu dezideratul
monitorizării corecte, prin aplicarea unitară a instrumentelor
de măsurare / evaluare a eficienţei de sistem şi de proces, a
rezultatelor şi calităţii acestora.

3.9

3.10

3.11

Monitorizarea performanţelor managerilor şcolari în domeniul
managementului educaţional, a activităţii didactice, ştiinţifice
şi de formare; asigurarea asistenţei calificate, a consilierii
individuale şi colective. Evaluarea periodică a personalului de
conducere, a personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul unităţilor
şcolare, conform fişelor de evaluare, în vederea atingerii
performanţelor şi cu ţintă spre recunoaşterea măiestriei
profesionale.
Colaborarea I.Ş.J.-echipe manageriale din scoli / Consilii
locale, pentru atragere de surse de finanţare, pentru
gestionarea eficientă a acestora, pentru stabilirea rolului
diferiţilor parteneri sociali în asigurarea controlului calităţii
procesului de învăţământ şi administrarea corectă la nivelul
instituţiei de învăţământ.
Asigurarea consilierii unităţilor şcolare reorganizate la
începutul anului şcolar, a coerenţei manageriale prin
diagnoză, prin proiectare managerială, prin elaborare de
proceduri pentru implementarea programelor educaţionale /
remedíale / financiare, prin derularea proiectelor, prin
activizarea eficientă a grupurilor de lucru / domenii funcţionale
etc.
Optimizarea activităţii manageriale prin aplicarea corectă,
rapidă, a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare
şi a ordinelor M.E.N.

Domeniul
Management

Domeniul
Management

Documente
manageriale,
portofolii tematice

Insp. şcolari

Proiecte comune

C on tab il-şef, ec. S ilvia
C iufudea n
Insp. de sector,
dire ctorii, co m isiile de
eva lu a re internă,

Conform
graficelor

Permanent

Consiliile locale
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revenire scrise în
procesele-verbale
de control,
existenţa fişelor
de observare a
lecţiilor, numărul
de inspecţii
realizate,
gradul de
ameliorare a
punctelor slabe
rezolvarea
problemelor
semnalate etc.
Calitatea şi
eficienţa
documentelor
manageriale;
gradul de
îndeplinire a
obiectivelor,
creşterea
numărului de
unităţi şcolare
inspectate

Efecte scontate
/ finalităţi
realizate;
indicatori ai
calităţii

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp.
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză

Evoluţia
indicatorilor
specifici

Evaluarea
eficienţei
derulării
programelor
educaţionale şi
financiare
comunitare

Nivel Local; judeţean

CA a IŞJ
Sibiu

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp.
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză

Gradul de
soluţionare a
problematicii
specifice de la
nivelul unităţilor
de învăţământ
din sistem

Analize
periodice ale
eficienţei
deciziilor
adoptate

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp.
şc. gen. adj.,
Gheorghe
Bîrză

Nivel judeţean

RESURSE

DEPARTAMENTUL

Nivel Local; judeţean

A C Ţ IU N I /S U B A C Ţ IU N I

Sem .I

Domeniul
Management

Documente
legislative
M.E.N.;
studii de
fezabilitate etc.

contabil-sef,
econ. Silvia
Ciufudean
Insp. şcolari

P erm anent
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3.12

DEPARTAMENTUL

MATERIALE

Monitorizarea aplicării planurilor-cadru în vigoare, a
Portofoliilede
Domeniul proie
parcurgerii integrale a curriculumului / a programelor / niveluri
ctaredidactică,
Curriculumşi
/ ciclurile de şcolaritate în învăţământul obligatoriu, post- inspecţie şcolară documenteale
catedrelor de
obligatoriu, cu focalizare asupra claselor a Il-a, a IV-a, a Vl-a,
specialitate
a Vlll-a şi a elevilor din clasele liceale terminale.

RESURSE
UMANE

Insp. Ş colari,
D irectori,
R esponsabilii co m isiilo r
m etodice

DETIMP

Sem. I,
Sem. II

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK
Inspecţii de
Insp. şcolar
Gradul de
specialitate,
gen., prof.
analiza
Claudia Mery parcurgerea
programelor rezultatelor pe
Simtion,
ărul
sem. I,
Insp. general şcolare, num
adj.,
deunităţi şcolare aplicarea
prof. Mirela
inspectate
planurilor
Maria lancu
remediale.
RESPONSABILI
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Nivel Local;
judeţean

V

D E ZV O LTA R E ŞI R E LAŢII CO M U N ITA R E
TINTA STRATEGICĂ 5: Creşterea eficientei ofertei educaţionale diri învăţământ ului vocational şi tehnic, în vederea corelării cu cerinţele
pieţei muncii la nivel judeţean
TINTA STRATEGICĂ 6: Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, elf icient şi relevant la nivelul judeţului prin colaborarea cu
autorităţile locale / judeţene pentru respectarea standardelor min male de fun cţionare şi de garantare a siguranţei în toate şcolile din
sistemul de învăţământ judeţean
TINTA STRATEGICĂ 7: Asigurarea parteneriatului comunitar (între unită! :ile şcolare şi reprezentanţii administraţiei locale, ai
comunităţii, ai agenţilor economici, ai O.N.G.urilor şi a programe lor educaţie male de tip şcoală-familie) şi internaţional la standarde
europene
O 1. Utilizarea eficientă a resurselor umane, la nivelul standardelor naţionale specifice, prin redefinirea statutului cadrului didactic în societate, cu
referire la salarizare, la carieră, la criteriile de evaluare a performanţei, la autonomia educaţională, la integritate, la reducerea birocraţiei şi la
eliminarea sarcinilor administrative inutile şi prin dezvoltarea competenţelor profesionale,din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii ( printr-o
ofertă de formare continuă particularizată, prin recunoaşterea şi recompensarea măiestriei profesionale)
fl)
Fundamentarea, împreună cu partenerii sociali, a planurilor de
<U
•o
Existenţa
şcolarizare 2018-2019, prin actualizarea analizei de nevoi
15
Insp. şcolar documentelor
o
educaţionale ale elevilor şi prin cunoaşterea intereselor
Studii prognostice
gen., prof. specificeactivităţii Avizul M.E.N. _i
In
s
p
.ş
c
o
la
r
A
d
ria
n
~
S>
părinţilor, pe baza evaluării sistematice a cererii de pregătire
>
privinddezvoltarea
Claudia Merydefundamentare/
Domeniul
pentru
z
P
o
p
lăcean
pieţii muncii în
Simtion,lnsp. realizarea
Management
planurilede
1.1.
profesională, în raport cu dezvoltarea pieţei muncii;
Reprezentanţi ai
Decembrie şc. gen. adj., planului de
c
o
m
u
n
ită
ţi
lo
c
a
le
ş
i
şcolarizare
eficientizarea ofertei de şcolarizare prin dezvoltarea
2017
Com.Loc. deDezv.
regionale
Gheorghe
şcolarizare,
2018-2019
învăţământuluprofesional dual, prin programul „A doua
Bîrză
Consensul
partenerilor
şansă", în acord cu prevederile O.M.E.C.T.S nr. 5248 /
e
ducaţionali
31.08.2011.
jU
Insp. şcolar
Existenţa
aT
•o
gen., prof.
procedurii
Aprobarea, cu consultarea C.L.D.P.S., a propunerilor de
">
53
Claudia Mery specifice, a
C.D.L., în conformitate cu P.L.A.I. / P.R.A.I.; asigurarea
z
Domeniul
Simtion, Insp. chestionarelor Planurilede
Resurse
Toţi insp. şcolari
şc. gen. adj., aplicateelevilor şcolarizare
Sem. II
1.2.
consilierii în elaborarea unei oferte educaţionale complete Management
pentru2018
bibliografice
Gheorghe
şi părinţilor,
C.L.D.P.S
pentru curriculum diferenţiat / C.D.Ş, 2018-2019, conform PDI
2019
Bîrză
ofertaC.D.L. /
din unitatea şcolară.
CAa IŞJ C.D.Ş., 2018
Sibiu
2019,
7

7

7

7
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o

3
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MATERIALE

UMANE

RESPONSABILI
DE TIMP
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1.4.

Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară
Domeniul
Management

Domeniul
Management

O. 2. Creşterea vizibilităţii sistemului de învăţământ judeţean
vedereaobţineriiexcelenţei în educaţie.

2.1.

Susţinerea elevilor cu performanţe şcolare, asigurarea
pregătirii lor instituţionalizate („Şcoala de excelenţă’’ /
discipline), în vederea participării la competiţii specifice şi
stimularea lor; motivarea profesorilor care activează sub egida
„Şcolii de Excelenţă”, ca urmare a corelării eficiente a
educaţiei generale cu educaţia de elită,

Insp. şcolar Delia
Stoicescu,
director CJRAE,
Resurse curriculare / prof. Valeria Purcia
Autorităţile implicate
materiale
în protecţia
minorilor

Materiale suport
Auxiliare aprob.
M.E.N.

Insp. şc., prof.
Daniela Muntean
Reprezentanţi ai
comunităţii locale,
ai C.J.R.A.E,
prof. Valeria Purcia
Directori,
Consilieri educativi

Permanent

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Simtion, Insp.
Procent de
şc. gen. adj.,
Gheorghe promovabilitate /
sem.l, sem. II
Bîrză,

Eficienţa
programului
comun

Insp. general
adj.,
prof. Mirela
Maria lancu

Sem. I

Insp. şcolar
Rezultatele
gen., prof.
admiterii
Creşterea
Claudia Mery
în cl.a IX-a,
indicatorilor
Simtion, Insp.
analiza gradului
specifici cu = 15
şc. gen. adj.,
de inserţie
%
Gheorghe
socială, 2016
Bîrză
2017

Nivel judeţean

1.3.

Derularea programelor comune ale Inspectoratului Şcolar
Judeţean cu Centrul Judeţean de Resurse pentru Asistentă
Educaţională, în vederea cuprinderii copiilor cu cerinţe
educative speciale în învăţământul special şi de masă;
asigurarea flexibilităţii ofertei curriculare, prin programe de
formare continuă a cadrelor didactice care lucrează cu aceşti
elevi şi prin programe de pregătire a şcolilor de masă pentru
a-i primi şi integra.
Continuarea programelor de formare în consiliere şcolară şi
vocaţională; asigurarea serviciilor de orientare şcolară şi de
consiliere prin eficientizarea activităţii consilierilor şcolari şi a
centrelor / cabinetelor de asistenţă psihopedagogică;
asigurarea informării şi consilierii în aplicarea pentru
participarea la programe de parteneriat educaţional naţional
sau transnaţional, în stimularea implicării elevilor la viaţa
comunităţii prin implicarea lor în programe comunitare,
activităţi de voluntariat (S.N.A.C.), grupuri de suport, de
protecţie a mediului, de asistenţă socială, parteneriate cu
O.N.G.-uri.

Nivel judeţean

numărul de
programe
C.D.Ş.

prin organizarea activităţii de pregătire a elevilor performanţ , în

Domeniul
Curriculum şi Resurse curriculare /
inspecţie şcolară
materiale

Insp. şcolari

Conform
graficului de
activităţi

Insp. şcolar
gen., prof.
Rezultatele
Claudia Mery
elevilor la
Simtion,lnsp.
olimpiade /
şc. gen. adj.,
concursuri şcolare
prof. Mirela
Maria lancu

Consiliere,
analiză
periodică a
activităţii
C.R.C.C.P.

c
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2.2.

Cooperarea cu profesori de la U.L.B. Sibiu în vederea
pregătirii loturilor de olimpici judeţeni pentru obţinerea unor
rezultate performante la etapele naţionale ale concursurilor si
olimpiadelor şcolare.

RESURSE

DEPARTAMENTUL
MATERIALE

Domeniul
Curriculum şi
inspecţie şcolară

Materiale suport
pentru cursuri

UMANE

Insp. şcolari,
profesori universitar

RESPONSABILI
DE TIMP

Conform
graficului de
activităţi

INDICATORDE ELEMENTEDE
PERFDRMANŢĂ FEEDBACK

Insp. şcolar
gen., prof.
Rezultatele
Claudia Mery
elevilor la
Simtion, Insp.
olimpiade /
şc. gen. adj.,
concursuri şcolare
prof. Mirela
Maria Iancu

Consiliere,
analiză
periodică a
activităţii

O 3. Coordonarea de programe comunitare şi de proiecte educaţionale menite să asigure competitivitatea sistemului de învăţămâint judeţean,
nivel naţional şi internaţional.
Aplicarea de proiecte din fonduri structurale / 2014-2020, în calitate
de iniţiator / partener de proiect, prin Programul Operational Capital
Insp. şcolar
Inspector programe
gen., prof.
Creşterea
Monitorizarea
Uman(POCU); derularea unor programe finanţate din fonduri
educaţionale
Claudia
Mery
numărului
de
activităţilor,
europene (de exemplu: proiectul Comenius centralizat „Învăţarea
europene,
Domeniul
Materiale
C onform
Simtion,Insp.
programe şi
diseminarea
ca le ndarelor
Anca Voineag,
promoţionale,
3.1.
experienţială şi educaţia pentru conştientizarea privind importanţa Management
şcolar gen.
proiecte
experienţei şi
sp ecifice
Coordonatorii de
proiecte, programe
mediului înconjurător’ etc.).
adj., prof. Indicatorii specifici a produselor
proiect
Gheorghe
finale
de realizare
Sprijinirea şi consilierea echipelor de proiect din unităţile de
echipele de proiect
Bîrză
învăţământ care derulează proiecte educaţionale finanţate din
fonduri europene.
Insp. şcolar
Diseminarea informaţiilor referitoare la oportunităţi de
gen., prof.
Inspector
programe
finanţare prin programe şi proiecte, pentru şcolile din mediul
Claudia Mery Numărul şcolilor
A na liza
educaţionale
Domeniul
p ro g ra m e lo r /
rural, mai ales; acordarea consultanţei şi a sprijinului necesar
Simtion,Insp.
implicate
europene,
Management
Documentaţii de
Conform
3.2.
proiectelor
şcolar gen.
căutării de parteneri şi redactării documentaţiilor de finanţare
Anca Voineag,
finanţare
calendarului
adj., prof.
echipele de proiect
pentru proiecte de cooperare şcolară internaţională din
Gheorghe
cadrulprogramelor de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Bîrză
Consilierea echipelor de proiect şi a şcolilor în vederea
creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin
intermediul proiectelor şi programelor naţionale şi
Insp. şcolar
transnationale; asigurarea cadrului calitativ al implementării
Monitorizare
gen., prof.
Conform
Număr de
Claudia
Mery
şi consiliere
activităţilor dezvoltate în cadrul proiectelor şi al programelor.
proiecte
Domeniul
Insp. şcolari,
calendarului
Simtion,Insp.
acceptate
3.3.
sprijinirea echipelor manageriale / a echipelor de proiect în Management Material promoţional Anca Voineag,
şcolar gen.
Daniela Muntean
implementarea / derularea programelor şi proiectelor
adj., prof.
Gheorghe
educaţionale prioritare lansate de M.E.N. / I.Ş.J. şi acordarea
Bîrză
asistenţei specializate; asigurarea informării şi consilierii în
aplicarea pentru programe de parteneriat educaţional naţional
/ transnaţional.
Insp. şcolar
Folosirea instrumentelor de monitorizare şi evaluare adresate
Material
Domeniul
gen., prof.
Monitorizare
beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectelor şi programelor
promotional,
Chestionare,
Claudia Mery
Management
Insp. programe,
Periodic
a
3.4.
indicatori specifici
documente
desfăşurate în şcoli în scopul obiectivizării analizei; creşterea
Simtion,Insp.
Anca Voineag
rezultatelor
legislative
şcolar gen.
expertizei în managementul de proiect prin exploatarea
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Nivel Local; judeţean
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Nivel Local; judeţean
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adj., prof.
Gheorghe
Bîrză

4.3.

Iniţierea la nivel local, judeţean / regional a unor programe
educative pentru implicarea elevilor în viaţa comunităţii, prin
activităţi de voluntariat, grupuri de suport, de protecţie a
mediului, de asistenţă socială, parteneriate cu O.N.G.-uri etc.

Domeniul
Management

Domeniul
Management

Material
promotional,
documente
legislative

Material
promotional,
documente specifice

Documente
specifice

Insp. Şcolar, prof.
Daniela Muntean,
Reprezentanţi ai
Com.Loc. de Dezv
Inspectori şcolari
Parteneri din
comunitatea
educaţională.

Inspector şcolar
pentru relaţia cu
mass-media, prof.
Livia Creţulescu

Inspector şcolar
pentru educaţie
permanentă si
activităţi
extrascolare, prof.
Daniela Munteanu
Parteneri din
comunitatea
educaţională

Periodic

Periodic

Insp. şcolar
Numărul de
gen., prof.
Monitorizarea
comunicate de
Claudia Mery
activităţilor,
presă /
Simtion,Insp.
diseminarea
conferinţe de
şcolar gen.
experienţei şi
presă
adj., prof.
a produselor
indicatorii specifici
Gheorghe
finale
de realizare
Bîrză

Periodic

Insp. şcolar
gen., prof.
Claudia Mery
Numărul de
Simtion,Insp. programe iniţiate
şcolar gen.
Creşterea
adj., prof.
indicatorilor
Gheorghe
calităţii
Bîrză

Monitorizare
a
rezultatelor

E v a lu a re a de
p ro c e s şi
e v a lu a re a
re z u lta te lo r prin
in s p e c ţii de
s p e c ia lita te /
g e n e ra le

Nivel judeţean

4.2

Cooperarea cu mass-media locală, în vederea unei informări
eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la sistemul de
educaţie sibian, la evenimentele specifice etc.

Domeniul
Management

Existenţa
Insp. şcolar
documentelor
gen., prof.
specifice,
Claudia Mery
chestionare,
Simtion,Insp.
indicatori specifici
şcolar gen.
de realizare,
adj., prof.
numărul de
Gheorghe
parteneriate,
Bîrză
programe

Nivel judeţean

4.1.

Colaborarea I.Ş.J. / a unităţilor şcolare cu Instituţia PrefectuluiJudeţul Sibiu, Consiliul Judeţean, Consiliile locale, Poliţia,
Jandarmeria, serviciile descentralizate, instituţiile partenere,
cu asociaţii / fundaţii, cu reprezentanţii sindicatelor, cu alte
organizaţii etc., pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de
interes comun.

Nivel judeţean

Nivel judeţean

rezultatelor proiectelor derulate şi prin formarea, în anul şcolar
2017-2018, în domeniul managementului de proiect;
monitorizarea organizării şi derulării proiectelor Erasmus+
finanţate în anul şcolar 2016-2017, precum şi a calităţii
impactului acestora asupra elevilor, profesorilor, instituţiei
şcolare şi a comunităţii locale.
Insp. şcolar
Motivarea, facilitarea accesului la cataloagele de cursuri şi
gen., prof.
consilierea cadrelor didactice pentru participarea la accesarea
P erioada
Claudia Mery
Numărul de
Domeniul
Insp. Anca Voineag
Analiza şi
p rem ergătoare
burselor de formare continuă în străinătate / mobilităţi, în
Simtion,Insp. profesori admişi
Surse de informare
depunerii
Management
Director CCD,
diseminarea
3.5.
şcolar
gen.
Cataloage
de
cursur
cu
burse
cadrul programelor facilitate de Agenţia Naţională pentru
do cum en taţiei de
prof. Alexandru
rezultatelor
adj., prof.
proiect
Dumbravă
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Gheorghe
Profesionale
Bîrză
O 4. Deschiderea sistemului de educaţie sibian prin realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile locale şi judeţene prin respectarea principiului
dialogului social şi prin optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea locală.
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Inspector Ş c o la r G eneral A djunct,
Prof. G heorghe & ÎR ZĂ

Inspector Ş co lar G eneral A djunct,
Prof. M irela-M şţia IA N C U

