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Aprobat în Consiliul de Administrație
al ISJ Vaslui din 16.10. 2018
Şcoala este fabrică a umanităţii.
Viaţa întreagă este o mare şcoală.

(Comenius)

PLAN MANAGERIAL
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui
AN ŞCOLAR 2018-2019
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OBIECTIVE STRATEGICE ÎN CONFORMITATE CU STRATEGIA
EDUCAŢIONALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
RESURSE UMANE

RESURSE
MATERIALE

RESURSE
CURRICULARE

RELAŢIILE CU
COMUNITATEA

I.1.Asigurarea încadrării cu personal bine
pregătit în vederea creşterii accesului la
educaţie de calitate a tuturor copiilor şi
asigurarea condiţiilor necesare
implementării descentralizării
instituţionale
I.2.Îmbunătăţirea activităţilor de
dezvoltare profesională a personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
I.3.Dezvoltarea competenţelor
mangeriale ale conducerii unităţilor de
învăţământ
I.4.Cuprinderea întregii populaţii de
vârstă şcolară în unităţile de învăţământ,
micşorarea ratei abandonului şcolar,
şcolarizarea adulţilor prin Programul “A
doua şansă”

II.1.Eficientizarea reţelei şcolare
în concordanţă cu dinamica
populaţiei şcolare şi cerinţele
comunităţilor
II.2.Modernizarea
bazei
materiale şi a infrastructurii
şcolilor pe bază de proiecte şi
programe
II.3.Finanţarea unităţilor conexe
şi a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat conform
legislaţiei în vigoare- cerinţă a
eficientizării
managementului
financiar la nivelul ISJ Vaslui
II.4.Crearea de condiţii în
vederea reducerii numărului de
unităţi
şcolare
care
nu
îndeplinesc standardele obţinerii
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare

III.1.Creşterea calităţii inspecţiei şcolare
prin aplicarea integrală a prevederilor
noului Regulament al inspecţiei şcolare,
punându-se accent pe activitate de
consiliere a managerilor şcolari, a
personalului didactic şi didactic auxiliar
III.2.Aprofundarea
Curriculum-ului
Naţional şi cel la decizia şcolii, creşterea
calităţii procesului educaţional în
conformitate cu standardele prevăzute în
Legea calităţii
III.3.Stimularea activităţilor educative
şcolare şi extracurriculare, a activităţilor
de performanţă ale elevilor prin
programe complexe de acţiuni
desfăşurate la nivelul şcolii, comunităţii,
judeţului precum şi a calendarului
naţional specific
III.4.Asigurarea concordanţei între
dezvoltarea învăţământului profesional
şi tehnic şi cerinţele pieţei muncii la
nivel local, naţional şi european

IV.1.Optimizarea relaţiilor
cu
comunitatea
prin
respectarea unor norme de
conduită
cu
autorităţile
locale, eficientizarea acestora
în folosul beneficiarilor
direcţi
IV.2.Promovarea
imaginii
inspectoratului şcolar
IV.3.Dezvoltarea
dimensiunii
europene
a
educaţiei oferite de unităţile
şcolare din judeţul Vaslui, în
vederea atingerii obiectivelor
asumate de România prin
Strategia Europa 2020
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I.RESURSE UMANE
OBIECTIVUL I.1.:Asigurarea încadrării cu personal bine pregătit în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate a tuturor copiilor şi
asigurarea condiţiilor necesare implementării descentralizării instituţionale
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea procentului de cadre didactice calificate (în special, în mediul rural)
Nr.
Crt.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

RESURSE

MONITORIZARE ŞI
EVALUARE

1.

Identificarea domeniilor deficitare în ceea ce
priveşte încadrarea cu cadre didactice calificate

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru
managementul
resurselor umane

Compartimentul
Managementul
Resurselor Umane
Directori/Directori
adjuncţi
Cadre didactice

-număr de domenii
deficitare identificate

2.

Aplicarea legislaţiei şi crearea condiţiilor
derulării corecte a etapelor prevăzute în
calendarul mişcării personalului didactic

3.

Stabilirea necesarului de posturi şi catedre în
funcţie de dinamica populaţiei şcolare şi a
ieşirilor din sistem

Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru
managementul
resurselor umane; Inspector
şcolar pentru informatică;
Informatician IŞJ
Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru
managementul
resurselor umane; Directori
unităţi de învăţământ

Anual
Calendarul
privind
mobilitatea
personalului
didactic
din
învăţământul
preuniversitar
Conform
calendarului
metodologiei
mişcării
personalului
didactic
Anual

Compartimentul
Managementul
Resurselor Umane
Directori/Directori
adjuncţi
Cadre didactice
Compartimentul
Managementul
Resurselor Umane
Directori/Directori
adjuncţi

- număr de candidaţi pe
etape
- număr de contestaţii pe
etape
- număr de cadre
didactice repartizate
- număr de posturi şi
catedre
- număr de pensionări
- număr de concedii fără
plată şi de maternitate
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OBIECTIVUL I.2: Îmbunătăţirea activităţilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Număr de cadre didactice participante la cursurile de formare continuă cu minim 15% mai mult faţă de
anul şcolar 2017-2018
Nr.
Crt.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

1.

Identificarea furnizorilor de programe de formare
şi dezvoltare (ONG, universităţi, CCD)

Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
dezvoltarea resursei umane

Semestrial

2.

Diversificarea ofertei de formare prin cursuri
acreditate şi finanţate prin diverse programe de
finanţare/fonduri nerambursabile europene

Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru dezvoltarea resursei
umane

Septembriedecembrie
2018

Inspector Şcolar General ,
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
limbi moderne
Monitorizarea conducerii unităţilor şcolare
Inspector Şcolar General
privind întocmirea Planului instituţional de
Adjunct; Inspector şcolar
dezvoltare profesională şi verificarea asigurării
pentru dezvoltarea resursei
resurselor financiare pentru finanţarea nevoilor de umane; Contabil şef
formare ale personalului
Administrarea Platformei de eLearning a ISJ
Vaslui pentru educaţia adulţilor

3.

RESURSE

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE

- număr şi calitate
acorduri,
parteneriate
instituţionale
- număr de cadre
Responsabilul cu
didactice cuprinse în
Formarea
activităţi
Continuă
Directori/Directori - număr de cadre
didactice certificate
adjuncţi
- numărul de cursuri
Cadre didactice
de formare
Responsabilul cu
Formarea
Continuă
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice

Metodişti ISJ
Anual

Conform
graficului de
monitorizare şi
control al IŞJ
Vaslui

- numărul de cadre
Directori/Directori didactice
adjuncţi
Cadre didactice
Responsabilul cu
Formarea
Continuă

- număr de activităţi
de monitorizare şi
control prevăzute
- număr de Planuri
instituţionale de
dezvoltare
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Metodişti ISJ

profesională verificate

D-CCD

4.

Acordarea de consultanţă pentru iniţierea,
proiectarea şi implementarea unor proiecte de
mobilităţi KA1 – ERASMUS+ pentru profesori

5.

Consilierea cadrelor didactice debutante prin
activităţi de mentorat şi formare iniţială

6.

Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul
de definitivare în învăţământ şi cel de ocupare a
posturilor didactice vacante/rezervate;
organizarea de cursuri de formare pentru
profesori debutanţi în vederea pregătirii
examenului de definitivare în învăţământ

7.

Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a
examenului de definitivare în învăţământ

Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Anul şcolar
2018-2019

Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru educaţia permanentă;
Inspectori şcolari pentru
curriculum
Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru dezvoltarea
resurselor umane; Inspector
şcolar pentru educaţia
permanentă

Anul şcolar
2018-2019

Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru dezvoltarea resursei
umane; Inspectori şcolari

În baza
metodologiei
privind
susţinerea
examenului de

Anul şcolar
2018-2019

Directori/Directori
adjuncţi
Inspectori şcolari
- număr de proiecte
Cadre didactice
depuse la termenul
Comunitate
din februarie 2019/
Directori/Directori număr proiectelor
aprobate
adjuncţi
- număr de proiecte
aflate în derulare în
anul şcolar 2018-2019
- număr de şcoli
consiliate
- numărul cadrelor
Cadre didactice
didactice consiliate
Metodişti
-număr de cursuri de
Directori/Directori formare
adjuncţi
- numărul profesorilor
Cadre didactice
consiliaţi
Responsabilul cu
- numărul de cursuri
Formarea
organizate
Continuă
Directori/Directori
adjuncţi
- număr de cadre
Cadre didactice
didactice înscrise
Responsabilul cu
Formarea
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definitivare în
învăţământ
8.

Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a
examenului de titularizare

9.

Organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru
ocuparea funcţiei de metodist

10.

Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari pentru
managementul resurselor
umane

Inspector Şcolar General;
Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru monitorizarea
programelor privind accesul
la educaţie; Inspectori
şcolari
Planificarea, coordonarea şi monitorizarea Inspector Şcolar General
inspecţiilor curente şi a inspecţiilor speciale Adjunct; Inspector şcolar
pentru definitivarea în învăţământ şi acordarea pentru dezvoltarea resursei
gradelor didactice II şi I.
umane; Inspectori şcolari

Conform
metodologiei cadru privind
mobilitatea
personalului
didactic de
predare in
învăţământul
preuniversitar
în anul şcolar
2018-2019
Octombrie
2018

Conform
planificării

Continuă
Directori/Directori
adjuncţi
Directori/Directori - număr de cadre
adjuncţi
didactice înscrise
Cadre didactice

Cadre didactice
- procese verbale
Directori/Directori - procedura de selecţie
adjuncţi
- număr de metodişti

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice

- număr de inspecţii

Directori/Directori
adjuncţi
11.

Monitorizarea utilizării fondurilor pentru formare
continuă a cadrelor didactice din bugetul şcolilor

Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru dezvoltarea resursei
umane; Contabil şef;
Compartiment Audit

Anul şcolar
2018-2019

- număr de cadre
Cadre didactice
Directori/Directori didactice propuse
pentru formare din
adjuncţi
fiecare şcoală în
conformitate cu
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CEAC
CA

Metodologia cadru
privind formarea
continuă a
personalului didactic
din învăţământul
preuniversitar OM
5561/ 2011

OBIECTIVUL I.3: Dezvoltarea competenţelor manageriale ale conducerii unităţilor de învăţământ
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: participarea tuturor directorilor la activităţi de formare (cursuri, şedinţe periodice etc.)
Nr.
Crt.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

1.

Organizarea de cursuri în domeniul
managementului educaţional în colaborare cu
C.C.D., cu instituţii de învăţământ superior
sau alţi furnizori de educaţie

Inspector Şcolar General
Director CCD
Inspectorul şcolar pentru
management instituţional
Inspector pentru
dezvoltarea resursei umane

2018-2019

RESURSE
Cadre didactice
Responsabilul cu
Formarea
Continuă

MONITORIZARE ŞI
EVALUARE
- minim 20% dintre directori
participanţi la cursuri

Metodişti
CCD
Instituţii de
învăţământ
superior
Furnizori de
educaţie
Directori/Directori
adjuncţi
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Inspectori şcolari
2.

Organizarea de şedinţe pentru informarea
directorilor unităţilor de învăţământ în
domeniul cunoaşterii şi aplicării Normelor
privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă
precum şi a Standardelor privind Controlul
Managerial Intern

3.

Organizarea de şedinţe periodice cu directorii
unităţilor de învăţământ în vederea
prezentării noutăţilor legislative adoptate şi a
modalităţilor de punere în aplicare a acestora
Editarea periodică a unui buletin informativ
legislativ despre legislaţia specifică şi
trimiterea acestora pe email tuturor
directorilor

4.

5.

Monitorizarea performanţei manageriale a
directorilor prin activitatea de inspecţie
şcolară

6.

Consilierea directorilor debutanţi

7.

Consilierea directorilor şi a reprezentanţilor
C.A. din unităţile de învăţământ în vederea

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
management Instituţional
Comisia SCMI de la nivelul
I.Ş.J. Vaslui
Inspector şcolar pentru
management instituţional
Consilier Juridic

Septembrienoiembrie
2018

Cadre didactice
Responsabilul cu
Formarea
Continuă

Anul şcolar
2018-2019

Cadre didactice
- peste 97% dintre directori
Directori/Directori participanţi la şedinţe
adjuncţi
conform listelor de prezenţă

Inspector Şcolar General
Adjunct
Consilier Juridic

Anul şcolar
2018-2019

Cadre didactice
Suport electronic

Inspector Şcolar General
Inspectorul Şcolar General
Adjunct
Inspectorul şcolar pentru
management Instituţional
Inspector Şcolar General
Inspectorul Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
management instituţional
Inspector şcolar pentru
educaţia permanentă

Conform
graficului de
monitorizare
şi control

Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector Şcolar

Anul şcolar
2018-2019

Anul şcolar
2018-2019

- minim 85% dintre directori
participanţi la stagiile de
formare conform listelor de
prezenţă.

- numărul de buletine
informative realizate

Directori/Directori
adjuncţi
Cadre didactice
- rapoarte de inspecţie
Directori/Directori - minimum 4 inspecţii
adjuncţi
tematice de monitorizare

Cadre didactice
Responsabilul cu
Formarea
Continuă

- numărul directorilor
consiliaţi

Directori/Directori
adjuncţi
Cadre didactice
Responsabilul cu

- PDI-uri/PAS-uri afişate pe
site-ul unităţilor de
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elaborării şi/ sau revizuirii unui PDI/PAS
realist şi adaptat nevoilor şi particularităţilor
şcolilor

8.

9.

10.

pentru management
instituţional; Inspector
şcolar pentru învăţământ
profesional şi tehnic;
Inspector Şcolar pentru
management instituţional

Formarea
Continuă
Directori/Directori
adjuncţi

Inspector Şcolar General
Inspectorul Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
management instituţional
Director CCD

Anul şcolar
2018-2019

Consilierea directorilor şi a reprezentanţilor
C.A. din unităţile de învăţământ în vederea
reactualizării şi validării Regulamentelor
unităţilor de învăţământ în conformitate cu
ROFUIP,
OMEN nr.5079/ 2016 cu
modificările și completările ulterioare

Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
management instituţional

Septembrienoiembrie
2018

Monitorizarea funcţionării Comisiei de
Asigurare a Calităţii la nivelul şcolilor
privind
asigurarea
standardelor
de
funcţionare ale unităţilor şcolare, elaborarea
R.A.E.I. şi a programelor de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei, cu respectarea Legii nr.
87/2006 privind Asigurarea Calităţii în
Educaţie

Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
management instituţional
Inspector Şcolar pentru
Educaţia Permanentă

Anul şcolar
2018-2019

Facilitarea unui schimb de bune practici între
directori pentru motivarea şi antrenarea
profesorilor pentru atingerea obiectivelor
specifice şi a ţintelor strategice ale şcolii

învăţământ

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice

- cercurile pedagogice ale
directorilor

Directori/Directori
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Inspectori şcolari

- regulamentele de
funcţionare ale unităţilor de
învăţământ afişate
pe site-ul acestora

Directori/Directori
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
- număr de rapoarte de
Cadre didactice
monitorizare
Inspectori şcolari - acţiuni întreprinse pentru
îmbunătăţirea calităţii
Directori/Directori educaţiei
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
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11.

12.

Actualizarea Regulamentului Intern de
Organizare şi Funcţionare al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Vaslui

Continuarea programelor de formare pentru
inspectori şcolari, directori de şcoli şi
profesori, în cadrul Acordului Tripartit
existent între Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vaslui, Inspectoratul Şcolar Naţional
Chişinău şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
din Republica Moldova

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
limbi moderne

Septembrieoctombrie
2018

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
limbi moderne

OctombrieNoiembrie
2018
Mai 2019

Semnarea acordului de parteneriat cu
ANACEC, Chişinău, Republica Moldova

OctombrieNoiembrie
2018

Cadre didactice
Inspectori şcolari

- Regulament Intern
actualizat

Directori/Directori
adjuncţi
Cadre didactice
Responsabilul cu
Formarea
Continuă

- Număr de cursuri şi de
acţiuni de formare realizate
- număr de
inspectori/directori/profesori
formaţi
Directori/Directori - număr de formatori
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori

OBIECTIVUL I.4:Cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară în unităţile de învăţământ, micşorarea ratei abandonului şcolar,
şcolarizarea adulţilor prin Programul ”A doua şansă”
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: rata abandonului şcolar diminuată cu minim 0,5% în anul şcolar 2018-2019 faţă de anul şcolar 20172018
Nr.
Crt.
1.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
Efectuarea recensământului copiilor, evidenţa
strictă a şcolarizării şi a mişcării elevilor,
aplicarea corectă a programelor sociale pentru
învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial (laptecorn, rechizite, Bani de liceu, burse sociale, Euro
200 etc.)

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

Inspector Şcolar General;
Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspectori şcolari
Compartimentul reţea
şcolară, drepturi elevi

Anul şcolar
2018-2019

RESURSE
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
- criterii prevăzute de
Legea 1/2011 cu
completările şi
modificările
intervenite
- criterii şi prevederi
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2.

Propunerea reţelei şcolare pentru anul 2019/2020
şi fundamentarea cifrei de şcolarizare

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Responsabil reţea şcolară

Noiembrie
2018-Ianuarie
2019

3.

Monitorizarea aplicării, la nivelul unităţilor de
învăţământ, a măsurilor specifice pentru reducerea
numărului de elevi neşcolarizaţi şi scăderea ratei
abandonului şcolar (stimularea motivaţiei
învăţării, relaţii mai bune cu familia, sprijinul
autorităţilor locale şi al unor asociaţii, organizaţii
(poliţie, biserică etc.)

Inspector Şcolar General
Director C.J.R.A.E.
Directori unităţi de
învăţământ

Anul şcolar
2018-2019

4.

Continuarea înfiinţării de clase cu frecvenţă
redusă (V-VIII) şi implementarea Programului “A
doua şansă” pentru tineri şi adulţi
Monitorizarea învăţământului particular
Monitorizarea alternativelor educaţionale

Inspectorul Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru minorităţi naţionale
Inspector
şcolar
pentru
învăţământ particular şi
alternative educaţionale

Anul şcolar
2018-2019

Directori/Directori ale Regulamentului de
adjuncţi
organizare
şi funcţionare a
unităţilor de
învătământ
preuniversitar
- număr de clase
Elevi, copii,
propuse
părinţi sau tutori
- număr de clase
Cadre didactice
realizate
Directori/Directori - număr de unităţi
şcolare cu PJ
adjuncţi
- număr de unităţi
Comunitate
şcolare-structuri
- număr de elevi
neşcolarizaţi
- număr de elevi cu
abandon
- număr de elevi
Directori/Directori recuperaţi
- număr de elevi
adjuncţi
consiliaţi
- număr de şcoli cu
Elevi, copii,
clase cu frecvenţăr
părinţi sau tutori
redusă
Cadre didactice
- număr de tineri
şcolarizaţi
Comunitate
- rezultate şcolare
Directori/Directori - plan operaţional
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate
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5.

6.

7.

Continuarea parteneriatului cu Poliţia şi
Jandarmeria pentru efectuarea de controale în
vederea depistării elevilor care absentează de la
orele de curs
Monitorizarea prin inspecţii tematice a acţiunilor
implementate de unităţile de învăţământ pentru
reducerea absenteismului şi abandonului şcolar

Monitorizarea şi consilierea prin inspecţie şcolară
a acţiunilor de valorificare a oportunităţilor de
dezvoltare a competenţelor de scris-citit,
indiferent de disciplina predată, în vederea
reducerii analfabetismului funcţional

Inspectorul Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct; Inspector şcolar
pentru activităţi extraşcolare

Anul şcolar
2018-2019

Protocoale de
parteneriat

Resurse umane
specifice
Inspector Şcolar General
Conform
Elevi, copii,
Inspector Şcolar General graficului de părinţi sau tutori
Adj; Inspectori şcolari pe monitorizare şi Cadre didactice
sectoare
control
Comunitate

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari

Anul şcolar
2018-2019

-numărul acţiunilor
organizate

- numărul inspecţiilor
tematice
- rapoartele întocmite

Directori/Directori
adjuncţi
- rapoartele de
Elevi, copii,
inspecţie
părinţi sau tutori
Cadre didactice
inspectori şcolari
Metodişti ISJ

8.

Susţinerea iniţiativelor privind acţiuni de
promovare a lecturii (în cadrul unităţilor de
învăţământ, bibliotecilor, centrelor de
documentare şi informare, organizaţii nonguvernamentale)

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Director CCD
Inspectori şcolari

Anul şcolar
2018-2019

Directori/Directori
adjuncţi
- numărul activităţilor
Elevi, copii,
desfăşurate
părinţi sau tutori
- numărul instituţiilor
Cadre didactice
implicate
Comunitate
Metodişti ISJ
Directori/Directori
adjuncţi
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9.

Diseminarea exemplelor de bune practici
identificate în unităţile de învăţământ în domeniul
dezvoltării competenţelor de lectură

Inspectori şcolari
Directori de unităţi de
învăţământ

Anul şcolar
2018-2019

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice

- numărul activităţilor
de diseminare

Comunitate

10.

Monitorizarea implementării de măsuri specifice
integrării elevilor cu CES în şcolile de masă

Inspector Şcolar General
Inspectori şcolari
Director CJRAE

Anul şcolar
2018-2019

Directori/Directori
adjuncţi
- rapoarte de inspecţie
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

11.

Monitorizarea implementării unor activităţi de
sprijin pentru elevii care au unul sau ambii părinţi
plecaţi la muncă în străinătate/elevii remigraţi

Inspector Şcolar General
Inspectori şcolari de zonă

Anul şcolar
2018-2019

Directori/Directori
adjuncţi
- rapoarte
Elevi, copii,
- numărul elevilor
părinţi sau tutori
consiliaţi
Cadre didactice
Comunitate

12.

13.

Monitorizarea utilizării în cadrul lecţiilor a unor
strategii de predare-învăţare-evaluare adecvate
particularităţilor individuale ale elevilor

Monitorizarea asigurării, la nivelul unităţilor de
învăţământ, a unei comunicări eficiente între
elevi, profesori şi părinţi pentru motivarea elevilor

Inspectori şcolari

Inspectori şcolari

Anul şcolar
2018-2019

Conform
graficului de
monotorizare

Directori/Directori
adjuncţi
-rapoarte de inspecţie
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Directori/Directori
adjuncţi
- rapoarte de inspecţii
Elevi, copii,
- proceduri de
părinţi sau tutori
comunicare la nivelul
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şi control

Cadre didactice

unităţilor de
învăţământ

Comunitate

14.

15.

Valorificarea oportunităţilor de finanţare prin
diverse programe de finanţare (POCU, Erasmus+,
granturi SEE, etc.) pentru stimularea prezenţei la
şcoală a elevilor şi reducerea absenteismului,
abandonului şcolar.

Monitorizarea activităţilor pentru învăţarea
formală, nonformală şi informală în dezvoltarea
competenţei-cheie „a învăţa să înveţi”

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar proiecte
educaţionale
Director CCD, CJRAE
Directori unităţi de
învăţământ
Responsabilii de proiecte din
şcoli
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari pentru
curriculum şi educaţie
permanentă/educaţie
timpurie/proiecte
educaţionale/proiecte
educative
ONG
Comunităţi locale
Directori

Conform
Apelurilor de
propuneri de
proiecte ale
finanţatorilor

Directori/Directori
adjuncţi
- număr de proiecte
Elevi, copii,
depuse/aprobate
părinţi sau tutori
- număr de instituţii
Cadre didactice
participante
Directori/Directori - număr de beneficiari
adjuncţi
CEAC

Anul şcolar
2018-2019

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice

- rapoarte de inspecţie
- număr de evenimente
educaţionale

Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi
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II.RESURSE MATERIALE
OBIECTIVUL II.1: Eficientizarea reţelei şcolare în concordanţă cu dinamica populaţiei şcolare şi cerinţele comunităţii
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Asigurarea microbuzelor pentru transportul elevilor
Nr.
Crt.
1.

2.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
Realizarea demersurilor legale în vederea derulării
în continuare a programului de dotare a şcolilor cu
microbuze pentru transportul elevilor

Menţinerea unei relaţii strânse între IŞJ Vaslui şi
autorităţile locale prin organizarea de întâlniri
periodice în vederea stabilirii unor soluţii optime
pentru şcolarizarea elevilor şi îmbunătăţirea
infrastructurii şcolilor

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

Inspector Şcolar General
Autorităţi locale
Reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean
Vaslui

Anul şcolar
2018-2019

Inspector Şcolar General
Expert compartiment
investiţii
Autorităţi locale
Directori unităţi de
învăţământ

Anul şcolar
2018-2019

RESURSE

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE

- număr de
microbuze necesare
Directori/Directori transportului
adjuncţi
elevilor
UPJ

Contabil(i)/
Contabil(i) şef(i)
UPJ

- număr de şcoli cu
infrastructura
Directori/Directori îmbunătăţită
adjuncţi
Contabil(i)/
Contabil(i) şef(i)

OBIECTIVUL II.2:Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii şcolilor pe bază de proiecte şi programe
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: creşterea sumelor alocate pentru îmbogăţirea bazei materiale a unităţilor de învăţământ,
implementarea proiectelor aprobate în runda I şi depunerea de proiecte în runda a II-a în cadrul proiectului naţional ROSE, implementarea
programelor cu finanţare internă ( PNDL1, PNDL2) ,cu fonduri nerambursabile (POR), cu finanţare prin MEN ( PRIS si PRET)
Nr.
ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
RESPONSABILITĂŢI
TERMEN
RESURSE
EVALUARE ŞI
Crt.
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
MONITORIZARE
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1.

Achiziţionarea de manuale şcolare în număr
suficient şi repartizarea acestora unităţilor de
învăţământ

2.

Consiliere, sprijin, consultanţă pentru achiziţionarea
de dotări prin programul ROSE al MEN

3.

Întocmirea unei baze de date privind nevoia
construirii unor noi spaţii de învăţământ, a
reabilitării unor construcţii existente şi stabilirea
priorităţilor privind realizarea acestor obiective

4.

Monitorizarea realizării obiectivelor de investiţii
(construcţii noi, reabilitări şi consolidări construcţii
existente) pentru modernizarea infrastructurii
şcolare , derulate prin programe cu finanţare internă
(PNDL1, PNDL2) ,cu fonduri nerambursabile
(POR), cu finanţare prin MEN ( PRIS si PRET).

Inspector Şcolar General
Contabil şef
Inspector şcolar pentru
dezvoltarea resursei umane
Directori unităţi de
învăţământ

Anul şcolar
2018-2019

Inspector Şcolar proiecte
educaţionale
Directori unităţi de
învăţământ/coordonatori de
granturi

Anul şcolar
2018-2019

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Expert compartiment
investiţii
Autorităţi locale
Directori unităţi de
învăţământ
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Expert compartiment
investiţii
Autorităţi locale
Directori unităţi de
învăţământ

Anul şcolar
2018-2019

Cadre didactice
bibliotecari

- număr de manuale
distribuite în şcoli

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Directori/Directori
adjuncţi
Directori/Directori - proiecte
adjuncţi
educaţionale depuse
în cadrul proiectului
Cadre didactice
ROSE
- număr şi tip de
dotări achiziţionate
- baza de date
UPJ
întocmită
Directori/Directori - lista de priorităţi
adjuncţi
întocmită
Contabil(i)/
Contabil(i) şef(i)

Anul şcolar
2018-2019

UPJ

Rapoarte/note de
monitorizare

Directori/Directori
adjuncţi
Contabil(i)/
Contabil(i) şef(i)
Autorităţi locale
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OBIECTIVUL II.3: Finanţarea unităţilor conexe şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat conform legislaţiei în vigoare – cerinţă a
eficientizării managementului financiar la nivelul IŞJ Vaslui
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: gestionarea eficientă a resurselor financiare de către fiecare unitate de învăţământ
Nr.
Crt.
1.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
Acordarea de consultanţă în domeniul
managementului financiar contabil şi al resurselor
umane directorilor de unităţi şcolare

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

Compartiment IŞJ salarizare,
normare
Inspector şcolar pentru
managementulul resurselor
umane
Inspector şcolar pentru
educaţia permanentă

2018-2019 (în
cadrul
întâlnirilor
periodice cu
directorii)

RESURSE
UPJ

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
- număr de întâlniri
desfăşurate

Directori/Directori
adjuncţi
Contabil(i)/
Contabil(i) şef(i)

2.

Monitorizarea unităţilor şcolare în vederea încadrării
în bugetul alocat pentru finanţarea de bază conform
legislaţiei în vigoare

Compartiment IŞJ salarizare,
normare
Auditor

Trimestrial
Anual

3.

Monitorizarea unităţilor conexe şi a celorlalte unităţi
şcolare cu personalitate juridică în vederea cheltuirii
eficiente a fondurilor alocate de la bugetul de stat
prin Inspectoratul Şcolar

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar pentru
management instituţional
Contabil şef
Auditor

Trimestrial
Anual

- încadrarea
unitatilor şcolare în
Directori/Directori bugetul alocat
pentru finanţarea de
adjuncţi
bază (conform
Contabil(i)/şef(i)
dărilor de seamă
contabile
trimestriale şi
anuale)
- încadrarea
UPJ
unităţilor conexe şi
Directori/Directori a unităţilor şcolare
în bugetul alocat
adjuncţi
(conform
Contabil(i)/
rapoartelor de audit,
Contabil(i) şef(i)
dărilor de seamă
contabile
UPJ
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4.

5.

Asigurarea medierii relaţiilor unităţilor de
învăţământ cu reprezentanţii autorităţilor locale şi
judeţene, pentru optimizarea utilizării resurselor
materiale şi umane de care dispun şcolile şi
raţionalizarea raportului cost-eficienţă în învăţământ

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar pentru
management instituţional
Inspectori şcolari
Compartiment normaresalarizare

Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a
Inspector Şcolar General
personalului din unitaţile de învăţământ
preuniversitar de stat şi din unităţile conexe din judeţ Şef birou normare-salarizare

Periodic

trimestriale şi
anuale, dărilor de
seamă statistice)
- număr de întâlniri
de mediere

UPJ
Directori/Directori
adjuncţi

Lunar

Contabil(i)/
Contabil(i) şef(i)
Directori
Contabil(i)/
Contabil(i) şef(i)
Secretar/secretar
şef

-încadrarea
unităţilor conexe şi
a unităţilor şcolare
cu realizarea
indicatorilor de
normare-salarizare
-rapoarte statistice
centralizate

OBIECTIVUL II.4:Crearea de condiţii în vederea reducerii numărului de unităţi şcolare care nu îndeplinesc standardele pentru obţinerea
autorizaţiei sanitare de funcţionare
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: creşterea, în anul şcolar 2018-2019, cu minim 12%, a unităţilor de învăţământ care îndeplinesc
standardele obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
Nr.
Crt.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

1.

Întocmirea bazei de date cu unităţile de învăţământ care
nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, cauzele care au
determinat neacordarea autorizaţiei şi modalităţile de

Inspector Şcolar General
Inspector şcolar pentru
management instituţional

Septembrie
2018

RESURSE
Parteneri
UPJ/ISJ

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
- baza de date
realizată
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remediere a acestor deficienţe

2.

Susţinerea demersurilor pentru alimentarea cu apă
potabilă curentă a şcolilor din mediul rural

Inspector şcolar pentru
educaţie permanentă

Angajaţi ISJ

Inspector Şcolar General
Expert compartiment
investiţii

Trimestrial

Elevi, copii,
părinţi sau
tutori
Parteneri
UPJ/ISJ

- număr de şcoli
care au obţinut
autorizaţii sanitare
de funcţionare

Angajaţi ISJ

III.RESURSE CURRICULARE
OBIECTIVUL III.1:Creşterea calităţii inspecţiei şcolare prin aplicarea integrală a prevederilor Regulamentului de inspecţie şcolară, cu accent
pe activitatea de consiliere a managerilor şcolari, a personalului didactic şi didactic auxiliar
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Număr de inspecţii şcolare în creştere cu 10% faţă de anul şcolar 2017-2018
Nr.
Crt.
1.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
Întocmirea planurilor manageriale ale IŞJ Vaslui
pe baza unei analize diagnostice, cu accent pe
punctele slabe ale sistemului în vederea
ameliorării situaţiei educaţionale

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie
Inspectori Şcolari

Octombrie
2018

RESURSE
Cadre didactice
CEAC
Directori/Directori
adjuncţi

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
- planurile
manageriale
- planurile
operaţionale

CA
Parteneri din mediul
economic/comunitate
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2.

3.

4.

5.

6.

Realizarea graficului de monitorizare şi control cu
respectarea periodicităţii evaluării unităţilor de
învăţământ de stat şi particular şi intervenţia
imediată în situaţii speciale

Creşterea calităţii inspecţiei şcolare prin
organizarea de activităţi de formare a
inspectorilor/metodiştilor în specialitate,
cunoaşterea legislaţiei şcolare şi a
managementului educaţional

Valorificarea activităţilor de inspecţie şcolară prin
rapoartele semestriale şi anuale, în realizarea
diagnozei şi a stării învăţământului pe anul şcolar,
acordarea calificativelor anuale

Activitate metodică centrată pe schimbul de idei,
experienţe şi bune practici, adaptarea la nevoile şi
resursele
unităţilor
de
învăţământ,
la
particularităţile elevilor, focalizată pe noile
manuale şcolare de la clasele a V-a şi a VI-a, pe
cunoaşterea şi aplicarea noilor programe şcolare
din învăţământul gimnazial
Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ
cu accent pe aspecte vizând: parcurgerea integrală
a programei şcolare, tratarea diferenţiată şi

Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie
Inspector şcolar pentru
învăţământ particular şi
alternative educaţionale
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar cu
dezvoltarea resursei umane
Inspector şcolar pentru
educaţia permanentă
Consilier juridic
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
management instituţional
Inspectori şcolari
Echipa managerială a
unităţilor de învăţământ
Inspectori şcolari

Săptămânal

Cadre didactice
Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi

Semestrial

Cadre didactice
Directori/Directori
adjuncţi

Semestrial

Cadre didactice
Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi

Anul şcolar
2018-2019

Cadre didactice
Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi

Inspectori şcolari

- graficul de
monitorizare şi
control

Anul şcolar
2018-2019

inspectori scolari
Cadre didactice
Comunitate

- numărul
activităţilor de
formare organizate

- rapoartele
semestriale şi
raportul anual
- fişele de evaluare
a directorilor
- rapoarte scrise,
note de control
- documentele de
lucru ale
profesorilor
metodişti
- rapoarte de
inspecţie
- documentele de
lucru ale
profesorilor
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individualizarea predării-învăţării-evaluării în
vederea asigurării progresului şcolar al tuturor
elevilor, aplicarea evaluării cu scopul orientării şi
optimizării procesului de învăţare, focusarea
activităţilor de inspecţie şcolară pe asigurarea
calităţii în predare-învăţare-evaluare

Directori/Directori
adjuncţi

metodişti
- rapoarte de
inspecţie

inspectori scolari

OBIECTIVUL III.2:Aprofundarea Curriculum-ului Naţional şi Curriculum-ului la decizia şcolii, creşterea calităţii procesului educaţional în
conformitate cu standardele prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: creşterea procentului de promovare la evaluarea naţională şi la examenul de bacalaureat cu cel puţin 3%
faţă de anul şcolar 2017-2018.
Nr.
Crt.
1.

2.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
Respectarea planurilor de învăţământ, asigurarea
echilibrului între curriculum-ul nucleu şi
curriculum-ul local, descentralizarea şi
flexibilizarea deciziilor curriculare
Verificarea CDL-urilor la clasa XI învăţământ
liceal tehnologic

Monitorizarea pilotării noului curiculum pentru
invăţământ preşcolar

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

RESURSE

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie
Inspector Şcolar pentru
învăţământ tehnic şi
profesional
Inspectori şcolari
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
educaţie timpurie
Inspector Şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie

Semestrial

Cadre didactice
Comunitate

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE

-oferta şcolară a
unităţilor de
învăţământ privind
Directori/Directori CDŞ şi CDL
adjuncţi
Inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori

Semestrial

Directori/Directori Rapoarte de
inspecţie
adjuncţi
Inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
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3.

Diseminarea curriculumului pentru şcolile
profesionale, elaborarea curriculumului în
dezvoltare locală în parteneriat cu agenţi
economici, asigurarea pregătirii profesionale a
elevilor, verificarea contractelor incheiate cu
agentii economici şi a planificării stagiilor de
practică.

4.

Aplicarea sistemului de evaluare după standardele
naţionale în scopul creşterii procentelor de
promovare la examenele finale

5.

Organizarea şi desfăşurarea evaluărilor la clasele a
II-a, a IV- a şi a VI-a

6.

Organizarea şi desfăşurarea simulărilor examenelor
de evaluare naţională şi de bacalaureat la clasele a
VIII-a, a XI-a şi a XII-a

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie
Inspectori şcolari
Directori unităţi de
învăţământ
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari

Semestrial

Cadre didactice

-oferte CDL

Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi

Semestrial

Conform
Metodologiilor
de organizare a
evaluărilor

Conform
metodologiilor
de organizare a
simulărilor

inspector şcolar
Cadre didactice
Comunitate

- numărul sesiunilor
de simulare a
examenelor
Directori/Directori naţionale
- procent de
adjuncţi
promovare la
simulări
inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
- rapoartele de
Cadre didactice
monitorizare/
Comunitate
organizare şi
Directori/Directori desfăşurare
adjuncţi
inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

- statistica notelor
- procent de
promovare

Directori/Directori
adjuncţi
inspectori scolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
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7.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenţilor
învăţământului liceal, nivel 4 de calificare
Organizarea şi desfăşurarea examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenţilor
stagiilor de pregatire practica învăţământului
profesional cu durata de 3 ani, nivel 3 de calificare
Organizarea şi desfăşurarea examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenţilor
învăţământului postliceal, nivel 5
Evaluarea ratei de absolvire a învăţământului
tehnologic finalizată cu promovarea examenelor de
certificare a calificării nivel 3, nivel 4 şi nivel 5.

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
învăţământ tehnic şi
profesional

Conform
graficului de
desfăşurare a
examenelor de
certificare a
calificării
profesionale a
absolvenţilor
din
învăţământul
profesional şi
tehnic

Cadre didactice
Comunitate

8.

Monitorizarea organizării şedinţelor cu părinţii
elevilor claselor a VIII-a , a XI-a şi a XII-a în
scopul transmiterii informaţiilor privind calendarul
de desfăşurare a evaluării naţionale şi a examenului
de bacalaureat, programul de pregătire suplimentară
stabilit la nivelul unităţilor de învăţământ,
organizarea simulărilor, discutarea rezultatelor la
simulări şi a stadiului de pregătire a elevilor
Asigurarea şi monitorizarea unui program de
pregătire suplimentară a elevilor, la disciplinele
pentru evaluarea naţională şi examenul de
bacalaureat şi a unor programe remediale, după
simulările examenelor naţionale

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari

Conform
graficului de
monitorizare şi
control

Cadre didactice
Comunitate

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari
Directori unităţi de
învăţământ

Conform
planificărilor
de la nivelul
unităţilor de
învăţământ

9.

- procent de
promovare
- rapoartele de
Directori/Directori monitorizare/
organizare şi
adjuncţi
desfăşurare
Inspectori şcolari Statistici privind
rata de absolvire
Elevi, copii,
fializată cu
părinţi sau tutori
promovarea
examenelor de
certificare a
calificării nivel 3,
nivel 4 şi nivel 5
- note de control,
procese-verbale de
la inspecţii tematice

Directori/Directori
adjuncţi
Inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
- numărul şcolilor
Cadre didactice
în care se realizează
Comunitate
pregătire
Directori/Directori suplimentară
- numărul elevilor
adjuncţi
participanţi
- număr de
inspectori şcolari
programe remediale
Elevi, copii,
- număr de elevi
părinţi sau tutori
cuprinşi în
programe remediale
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10.

11.

12.

13.

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de evaluare
naţională şi de bacalaureat la clasele a VIII-a şi a
XII-a

Monitorizarea unităţilor de învăţământ în care, la
sesiunea 2018, s-a înregistrat un procent de
promovare sub 25% la examenele naţionale
(evaluare naţională, bacalaureat)

Monitorizarea aplicării procedurii de stabilire a
disciplinelor opţionale prin CDŞ, în
concordanţă cu resursele existente, logistica,
didactica şi opţiunile elevilor în unităţile şcolare

Activităţi de îndrumare şi control pentru
verificarea aplicării integrale şi corecte a
Planurilor-cadru elaborate şi aprobate de MEN

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari
Directori unităţi de
învăţământ
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari

Conform
calendarului
evaluării
naţionale şi
calendarului
examenului de
bacalaureat
naţional -2018
Conform
graficului de
monitorizare

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie
Inspectori şcolari

Conform
graficului de
monitorizare şi
control

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
monitorizarea programelor
privind accesul la educaţie
Inspectori şcolari

Conform
graficului de
monitorizare şi
control

Cadre didactice
Comunitate

- statistica notelor
- procent de
promovare

Directori/Directori
adjuncţi
inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
- numărul
Cadre didactice
activităţilor de
Comunitate
monitorizare
Directori/Directori - rapoarte de
inspecţie
adjuncţi
inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

- note de control,
procese-verbale de
la inspecţii tematice

Directori/Directori
adjuncţi
inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
note de control,
Directori/Directori procese-verbale de
adjuncţi
la inspecţii tematice
Inspectori şcolari
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OBIECTIVUL III.3:Stimularea activităţilor educative şcolare şi extracurriculare, a activităţilor de performanţă ale elevilor prin programe
complexe de acţiuni desfăşurate la nivelul şcolii, comunităţii, judeţului precum şi a calendarului naţional specific
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: creşterea cu cel puţin 7% a premiilor obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, faţă de anul şcolar
2017-2018
Nr.
Crt.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

1.

Iniţierea de concursuri locale şi dezvoltarea celor
existente organizate de unităţi din judeţ cu
participare zonală sau naţională

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari

Anual

2.

Organizarea şi participarea elevilor la concursuri pe
discipline la nivel regional, la olimpiade, concursuri
pe meserii pentru elevii din invatamantul
profesional, competiţii sportive individuale şi pe
echipe, concursuri cultural-artistice individuale şi pe
formaţii

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori şcolari

Lunar

3.

4.

Concursul Naţional de Traduceri “Corneliu M.
Popescu”, în parteneriat cu Liceul Teoretic “M.
Kogălniceanu” Vaslui, Asociaţia Culturală Europea
şi Ambasada Franţei/Institutul Francez din Bucureşti
– concurs înscris în Calendarul Oficial al
competiţiilor naţionale al M.E.N.
Actualizarea CAEJ pornind de la nevoile unităţilor
de învăţământ (concurs de proiecte locale şi

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru limbi
moderne

Conform
Calendarului
MEN

Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare

Noiembriedecembrie

RESURSE

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE

- numărul
concursurilor
organizate la nivel
local, regional,
naţional
Comunitate
- numărul elevilor
Directori/Directori participanţi
- numărul premiilor
adjuncţi
obţinute
- numărul elevilor
Elevi, copii,
participanţi
părinţi sau tutori
- numărul premiilor
Cadre didactice
obţinute
Comunitate
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice

Directori/Directori
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Directori/Directori
adjuncţi
CD
Comunitate
Elevi, copii,
părinţi sau tutori

- număr de
participanţi
- număr de
evaluatori
- număr de premii
- număr de proiecte
depuse/aprobate
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judeţene) şi participarea cu proiecte în
CAER/CAEN

2018
Februariemartie 2019

5.

Organizarea activităţilor extraşcolare propuse de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi I.Ş.J.

Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare

Conform
Calendarului
MEN şi CAEJ

7.

Organizarea unor activităţi pe bază de parteneriat cu
Poliţia, Jandarmeria, Centrul de Consiliere
Antidrog, instituţii culturale şi religioase, ONG-uri,
(dezbateri, activităţi artistice, sportive, de îngrijire a
monumentelor, vizite tematice etc).

Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare

Conform
Planului de
activităţi
educative
şcolare şi
extraşcolare

8.

Organizarea unor activităţi care promovează
siguranţa pe internet şi folosirea tehnologiilor în
scop educaţional în rândul copiilor şi adolescenţilor
în cadrul proiectului “Ora de Net”

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Director C.J.R.A.E
Vaslui;
Coordonator C.J.A.P;
Consilieri şcolari;
Specialişti din alte instituţii

Mai 2018Iunie 2020

Cadre didactice

- număr de instituţii
implicate

Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi
- numărul
Elevi, copii,
activităţilor
părinţi sau tutori
extraşcolare
Cadre didactice
organizate la nivel
local, regional,
Comunitate
naţional
Directori/Directori - numărul elevilor
participanţi
adjuncţi
- numărul premiilor
obţinute
- numărul
Elevi, copii,
activităţilor
părinţi sau tutori
educative şcolare şi
Cadre didactice
extraşcolare
organizate
Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Directori/Directori
adjuncţi
CD
Comunitate
Formatori Ora de
Net din cadrul ISJ,
CJRAE, CCD,

Număr de
participanţi (copii,
adolescenţi, cadre
didactice, părinţi,
specialişti)
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DGASPC, IPJ
9.

Organizarea activităţii Centrului
Judeţean de
Excelenţă Vaslui aprobat prin OM 3353/20.03.2017
în scopul de a sprijini dezvoltarea elevilor capabili
de performanţă la competiţiile naţionale şi
internaţionale

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
educaţie permanentă
Inspectori şcolari pe
discipline

anual

Consiliile Locale
ale municipiiilor
Vaslui, Bârlad,
Huşi,
Directori/Directori
adjuncţi
Elevi de gimnaziu
şi liceu
Cadre didactice

10.

11.

Premierea olimpicilor şi a profesorilor îndrumători,
evidenţierea profesorilor implicaţi activ în
activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, în
parteneriat cu instituţiile locale (Consiliul Judeţean,
Primărie etc.).

Promovarea exemplelor de bună practică de la
nivelul unităţilor de învăţământ în ceea ce priveşte:
-editarea de reviste şcolare
-activităţi de interes organizate în Săptămâna
”Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”
(prin selectarea acestora pentru competiţia
naţională)
-organizarea de activităţi educative şcolare şi
extraşcolare în cadrul proiectelor locale, regionale,

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Autorităţi locale

Iunie 2018

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare

Anul şcolar
2018-2019

-Numărul grupelor
organizate în cadrul
CEX Vaslui
- numărul elevilor
participanţi la
competiţii
- numărul elevilor
calificaţi la
competiţii : etapa
judeţeană, etapa
naţională, etape
internaţionale
- numărul premiilor
obţinute
- numărul elevilor şi
profesorilor
participanţi
- numărul premiilor
acordate

Directori/Directori
adjuncţi
- rapoarte de
Elevi, copii,
activităţi
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi
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naţionale, prin colaborarea cu diverse instituţii
locale.
12.

13.

14.

15.

Monitorizarea organizării la nivelul fiecărei unităţi
de învăţământ a activităţilor de prevenire şi
combatere a absenteismului şi violenţei în mediul
şcolar, de prevenire a consumului de etnobotanice şi
droguri, traficului de fiinţe umane.

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor organizate de
unităţile de învăţământ în cadrul programului
”Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Implementarea acţiunilor specifice programului
”Strategia Naţională de Acţiune Comunitară”.

Organizarea Concursurilor din domeniul Tehnologii
propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale şi I.Ş.J.„Bussines Plan” „Stiu şi aplic” Târguri ale
Firmelor de exerciţiu etc.

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare
Inspectori şcolari
Directori unităţi de
învăţământ
CJRAE
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare
Inspectori şcolari
Inspector Şcolar General
Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare
Director CJRAE

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic

Conform
Elevi, copii,
graficului de părinţi sau tutori
monitorizare şi Cadre didactice
control
Comunitate

- numărul
activităţilor
organizate

Directori/Directori
adjuncţi
Conform
graficului de
monitorizare

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

Conform
planului de
activităţi

Conform
Calendarului
MEN

- numărul de vizite
de monitorizare
- note de control
- raport de
monitorizare

Directori/Directori
adjuncţi
- număr de
Elevi, copii,
participanţi
părinţi sau tutori
- număr de instituţii
Cadre didactice
implicate
Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

- numărul
concursurilor
organizate la nivel
local, regional,
naţional
Directori/Directori - numărul elevilor
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adjuncţi

participanţi
- numărul premiilor
obţinute

OBIECTIVUL III.4:Asigurarea concordanţei între dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi cerinţele pieţei muncii la nivel local,
naţional şi european
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: corelarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 pentru învăţământul profesional şi tehnic
cu priorităţile de dezvoltare preconizate în PLAI şi PRAI
Nr.
Crt.
1.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
Implementarea de instrumente de orientare
profesională a absolvenţilor de gimnaziu
Organizarea activitatilor „Săptămâna meseriilor” ,
„Târgul ofertelor educaţionale”şi “Caravana
meseriilor” pentru promovarea învăţământului
profesional şi tehnic
Intensificarea activităţilor de informare atât a
absolvenţilor (familiei) cât şi a agenţilor
economici cu privire la învăţământul dual care să
conducă la o aplicare cu succes pentru formarea
profesională iniţială prin această rută
educaţională;

2.

Sprijinirea parteneriatelor pentru inovare
dezvoltate de unităţile de IPT şi partenerii sociali
reprezentativi care pot contribui la formarea
profesională de calitate, facilitarea comunicării
între unităţile de învăţământ, agenţi economici,
structurile administraţiei locale pentru adaptarea
ofertei educaţionale prin învăţământ tehnologic la
necesităţile locale de personal calificat în

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Director CJRAE
Inspector Şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic

Lunar

Februariemartie 2019

RESURSE
Elevi, copii, părinţi
sau tutori
Cadre didactice
CEAC
Directori/Directori
adjuncţi

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
- număr de elevi
care au completat
fişe cu opţiuni
- raportul cu
centralizarea
opţiunilor elevilor
- număr activităţi de
informare privind
învăţământul dual

CA
Parteneri din mediul
economic/comunitate
Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic

Lunar

Elevi, copii, părinţi
sau tutori
Cadre didactice
CEAC
Directori/Directori

- număr de activităţi
derulate
- număr de
parteneriate
încheiate
- număr de solicitări
calificare înaintate
IŞJ
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adjuncţi

domeniile tehnologice

CA

3.

Adaptarea programelor de învăţământ CDL la
nevoile şi tendinţele pieţei muncii
Activităţi interactive privind elaborarea CDL şi
CDS, proiectarea activităţii didactice, strategiile
de desfăşurare a acesteia

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic

Octombrie
2018

Noiembrie
2018- Mai
2019

Parteneri din mediul
economic/comunitate
- număr de CDL-uri
Elevi, copii, părinţi
avizate
sau tutori
- număr de auxiliare
elaborate
Cadre didactice
CEAC
Directori/Directori
adjuncţi
CA

4.

Monitorizarea implementării mecanismelor de
certificare a rezultatelor învăţării şi calificărilor

Inspector Şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic
Preşedinte CJEC

Conform
graficului de
desfăşurare a
monitorizării

Parteneri din mediul
economic/comunitate
- graficul de
Elevi, copii, părinţi
monitorizare
sau tutori
- numărul
activităţilor de
Cadre didactice
monitorizare şi
CEAC
constatări
Directori/Directori
adjuncţi
CA

5.

Monitorizarea inserţiei profesionale a
absolvenţilor

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General

Conform
graficului de

Parteneri din mediul
economic/comunitate
- statisticile cu
Elevi, copii, părinţi
inserţia
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Adjunct
Inspector Şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic

6.

Fundamentarea planului de şcolarizare pentru
învăţământul profesional şi tehnic şi priorităţile de
dezvotare preconizate in PLAI şi PRAI pe baza
nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, ţinând
cont de caracteristicile comunităţii locale.
Antrenarea în activitatea de fundamentare a reţelei
şcolare din învăţământul tehnic preuniversitar a
C.L.D.P.S. Realizarea unui real parteneriat cu
instituţiile şi agenţii economici beneficiari ai
serviciilor de formare profesională iniţială
Verificarea situaţiilor autorizării provizorii
respectiv a acreditării în şcolile cu clase în
domeniul Tehnologic

Inspector Şcolar General
Inspectorul şcolar pentru
învăţământ profesional şi
tehnic
Inspector şcolar pentru
educaţie permanentă

desfăşurare a
monitorizării

sau tutori

absolvenţilor

Cadre didactice
Comunitate

Noiembrie
2018-Ianuarie
2019

Directori/Directori
adjuncţi
Elevi, copii, părinţi
sau tutori
Cadre didactice
Comunitate
Directori/Directori
adjuncţi

- planul de
şcolarizare pentru
anul şcolar 20182019
- raport de
monitorizareautorizare
provizorie şi
acreditare şcoli

IV.RELAŢIILE CU COMUNITATEA
OBIECTIVUL IV.1: Organizarea relaţiilor cu comunitatea prin respectarea unor norme de conduită cu autorităţile locale, eficientizarea
acestora în folosul beneficiarilor direcţi
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:Încheierea de parteneriate la nivel local
Nr.
Crt.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

RESURSE

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
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1.

Elaborarea planului de acţiuni al ISJ Vaslui pentru
realizarea obiectivelor derivate din Programul de
Guvernare 2016-2020 pe anul calendaristic 2019

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector Şcolar pentru
proiecte educaţionale

Raportarea lunară şi trimestrială atât pe anul
calendaristic 2018, cât şi pe anul calendaristic 2019
către Instituţia Prefectului-Judeţul Vaslui şi Consiliul
Judeţean Vaslui

2.

Deschiderea şcolii spre comunitate cu sprijinul
autorităţilor locale, a părinţilor, altor factori
educativi, pe baza respectului reciproc

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori Şcolari

Ianuarie 2019

Octombrie ,
decembrie
2018
Ianuarie,
aprilie, iulie,
octombrie,
decembrie
2019
Semestrial

Inspectori şcolari
Directori de
unităţi de
învăţământ
Cadre didactice
Elevi, părinţi
Resurse on line
Bugetele
unităţilor şcolare
Buget ISJ

- Planul de acţiuni
al ISJ
- Rata de realizare a
acţiunilor propuse

- Rapoarte lunare şi
trimestriale

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice

- număr de activităţi
derulate
- numărul
participanţilor

Comunitate
Metodişti ISJ

3.

Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor
şi modelelor de bune practici ale parteneriatelor
locale/naţionale/europene/internaţionale

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar pentru
proiecte educaţionale
Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare

Semestrial

Directori/Directori
adjuncţi
- graficul acţiunilor
Elevi, copii,
de monitorizare
părinţi sau tutori
- numărul acţiunilor
Cadre didactice
de monitorizare şi
Directori/Directori rapoartelor de
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adjuncţi

4

Centenarul Marii Uniri – complex de evenimente
socio-culturale şi educative, organizate în toate
instituţiile de învăţământ din judeţul Vaslui pentru
celebrarea centenarului Unirii de la 1 decembrie 1918

Organizarea primei ediţii a Simpozionului
Internaţional de Arheologie Didactică şi editarea
primului număr al Revistei Române de Arheologie
Didactică http://nelpae.ro/rrad

Organizarea unei expoziţii permanente a realizărilor
învăţământului vasluian – la Semicentenarul ISJ
Vaslui

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare
Inspectori şcolari

DecembrieAugust
2017-2018

Inspector şcolar pentru limbi 16.11.2018
moderne

evaluare
- numărul
evenimentelor de
diseminare
organizate
- număr de
persoane
participante
- număr materiale
informative
distribuite
- graficul acţiunilor
Cadre didactice
organizate
Comunitate
- numărul acţiunilor
Directori/Directori – număr de
participanţi
adjuncţi
Inspectori şcolari
Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Profesori
universitari
Cercetători
ştiinţifici
Autorităţi locale şi
judeţene

17.11.2018
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OBIECTIVUL IV.2:Promovarea imaginii inspectoratului şcolar
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: creşterea numărului de apariţii în presa locală privind activitatea educaţională din judeţul Vaslui
Nr.
Crt.

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

RESURSE

MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
- numărul
evenimentelor
organizate
- număr de
evenimente media
la care se participă
- număr de articole
şi comunicate
publicate în presă
- număr de
materiale publicate
pe site
- număr de accesări
– site IŞJ Vaslui
-număr de materiale
pe disciplină
-număr de accesări

1.

Organizarea de evenimente media (conferinţe de
presă,
participări la emisiuni TV, comunicate de presă),
transmiterea periodică către mass-media a unor
comunicate de presă care să reflecte activitatea ISJ
Vaslui şi starea învăţământului vasluian

Inspector Şcolar responsabil
cu imaginea IŞJ

Săptămânal

- graficul
acţiunilor de
monitorizare
- numărul
acţiunilor de
monitorizare şi
rapoartelor de
evaluare

2.

Actualizarea site-ului IŞJ cu informaţii de interes
public
Updatarea paginii oficiale a ISJ Vaslui de pe reţelele
sociale

Permanent

Website
Resurse
jurnalistice
Site social

3.

Administrarea site-ului de Resurse Educaţionale
Deschise (RED )a ISJ Vaslui şi completarea
materialelor lunar

Inspector Şcolar General
Inspectori Şcolari
Inspector Şcolar responsabil
cu imaginea
Informatician
Inspector şcolar pentru limbi
moderne

Permanent

Website
Spaţiu de stocare
pe internet

4.

Organizarea de întâlniri de diseminare a proiectelor/
rezultatelor activităţilor/modelelor de bune practici
ale IŞJ

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar pentru
proiecte educaţionale
Inspector şcolar pentru
activităţi extraşcolare

Conform
planurilor de
diseminare şi
valorizare ale
proiectelor

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate
Metodişti ISJ

- număr de
evenimente
organizate
- număr de
participanţi
(persoane, instituţii)
- materialele
prezentate
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Directori/Directori
adjuncţi
5.

Organizarea de activităţi tip „Ziua Porţilor
Deschise”, târguri de oferte educaţionale, expoziţii
cu lucrări ale cadrelor didactice şi elevilor etc.

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspectori Şcolari
Inspector Şcolar responsabil
cu imaginea

Semestrul al
II-lea
2018-2019

Elevi, copii,
părinţi sau tutori
Cadre didactice
Comunitate

- număr de târguri
organizate
- număr de
expoziţii organizate
- număr de lucrări
publicate

Directori/Directori
adjuncţi
OBIECTIVUL IV.3: Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei oferite de unităţile şcolare din judeţul Vaslui, în vederea atingerii
obiectivelor asumate de România prin Strategia Europa 2020
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
obţinerea certificatului ”Şcoală Europeană” de către şcolile care participă la această competiţie
obţinerea de premii la faza naţională a Concursului ”Made for Europe”
implementarea de proiecte ERASMUS+ în cel puţin 25 de unităţi de învăţământ
Nr.
ACŢIUNI PROPUSE PENTRU
RESPONSABILITĂŢI
TERMEN
RESURSE
Crt.
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVULUI
1.

Actualizarea reţelei de responsabili de proiecte
educaţionale din unitătile şcolare şi a bazei de
date cu aceşti responsabili

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale
Directorii unităţilor şcolare

Noiembrie
2018

2.

Actualizarea bazei de date cu proiectele
Erasmus+/alte proiecte finanţate din fonduri
europene/internaţionale şi cu coordonatorii
acestora

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale
Directorii unităţilor şcolare
Coordonatorii de proiecte

Noiembrie
2018

Directorii unităţilor
şcolare
Responsabilii de
proiecte educaţionale
din şcoli
Conexiune internet
Consumabile
Buget ISJ
Directorii unităţilor
şcolare
Coordonatorii de
proiecte
Conexiune internet

MONITORIZARE
SI EVALUARE
- adrese de numire a
responsabililor de
proiecte
- baza de date cu
informaţii despre
responsabilii de
proiecte
- lista cu proiecte in
derulare în anul
şcolar 2018-2019
- baza de date cu
informaţii despre
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Consumabile
Buget ISJ

3.

4.

5.

Intocmirea planului ISJ Vaslui de acţiuni de
Inspector Şcolar General
promovare a fondurilor europene, ca parte a
Inspector Şcolar pentru
Planului judeţean de promovare a fondurilor
proiecte educaţionale
europene al Instituţiei Prefectului-Judeţul
Vaslui, conform Strategiei de Guvernare 20162020, pentru anul 2019.
Derularea acţiunilor din Planul de acţiuni al ISJ
Vaslui.
Raportarea semestrială către Instituţia
Prefectului-Jud. Vaslui
Acţiuni de informare (întâlniri cu responsabilii
Inspector Şcolar General
de proiecte din şcoli, seminarii, simpozioane,
Adjunct
Săptămâna Erasmus+, “Ziua Europei”, etc.)
Inspector şcolar pentru
pentru promovarea conceptului de integrare
proiecte educaţionale
europeană a învăţământului prin intermediul
Directori unităţi şcolare
programelor comunitare de educaţie şi formare Responsabili de proiecte din
profesională
şcoli
Coordonatorii de proiecte

Activităţi de consiliere / consultanţă pentru
găsirea de parteneri/furnizori de formare
profesională continuă, elaborarea proiectelor,
completarea dosarelor de candidatură şi
depunerea proiectelor în cadrul programului

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Ianuarie 2019

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Anul 2019
Iunie,
decembrie
2019

Conform
graficului
stabilit

Noiembrie
2018-martie
2019

Directorii unităţilor
şcolare
Responsabili de
proiecte din şcoli
Coordonatorii de
proiecte
Conexiune internet
Materiale de informare
ale ANPCDEFP/altor
instituţii care
gestionează fonduri
europene/internaţionale
Consumabile
Buget ISJ
Directorii unităţilor
şcolare
Responsabili de
proiecte din şcoli
Coordonatorii de

coordonatorii
de proiecte
-portofolii ale
proiectelor in
derulare
- planul de acţiuni
judetean
- număr de activităţi
desfăşurate
- număr de
participanţi
- număr de rapoarte
întocmite
- număr de activităţi
organizate
- număr de
participanţi

- număr de unităţi
şcolare consiliate
- număr de proiecte
depuse
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Erasmus+/Granturilor SEE/altor programe de
finanţare

6.

Organizarea de cursuri de formare pe tema
scrierii de propuneri de proiecte şi a
managementului proiectelor finanţate din
programul Erasmus+/alte fonduri europene

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale
Director CCD Vaslui

Anul şcolar
2018-2019

7.

Activitati de consiliere / consultanţă pentru
implementarea si managementul corect al
proiectelor finantate prin Programul Erasmus+
in unitatile scolare cu proiecte in derulare.

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Anul şcolar
2018-2019

8.

Monitorizarea şi evaluarea implementării
proiectelor finanţate din fonduri
europene/internationale(e.g proiecte dezvoltate
in parteneriar cu Fundatia World Vision
Romania), conform contractelor şi planurilor de

Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Conform
graficului de
monitorizare

proiecte
Conexiune internet
Materiale de informare
ale ANPCDEFP/altor
instituţii care
gestionează fonduri
europene/internaţionale
Consumabile
Buget ISJ
Responsabili de
proiecte din scoli
Materiale de informare
ale ANPCDEFP
Alte materiale si
documente ale ISJ
Buget de formare
CCD/unitati scolare
Directorii unităţilor
şcolare
Coordonatorii de
proiecte
Echipele de proiect din
scoli
Materiale de informare
ale ANPCDEFP
Alte materiale şi
documente ale ISJ
Consumabile
Buget ISJ
Directorii unităţilor
şcolare
Coordonatorii de
proiecte
Echipele de proiect din

- număr de grupe de
formabili organizate
- număr de cadre
didactice formate si
certificate

- număr de unităţi
şcolare consiliate
- număr de activităţi
de consiliere/
consultanţă efectuate

- număr de vizite de
monitorizare
efectuate
- număr de
chestionare aplicate
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9.

activităţi aprobate la în unităţile şcolare din
subordine, care au proiecte în derulare, fie ca
beneficiari, fie ca parteneri.
Monitorizarea aplicării de către profesorii
participanţi, în procesul instructiv-educativ, a
cunoştinţelor achiziţionate la cursurile de
formare derulate prin proiectele de mobilităţi
Erasmus+/KA1.
Implementarea proiectului de parteneriat
strategic Erasmus+/KA2 cu titlul „All Inclusive
School” în parteneriat cu instituţii din Italia,
Belgia, Germania, Romania şi Spania

Inspector Şcolar General
Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

01.10.201831.12.2020

10.

Raportarea catre MEN, ANPCDEFP, autorităţi
publice locale/judeţene, privind implementarea
proiectelor finanţate prin Programul
Erasmus+/alte programe de finanţare

Inspector Şcolar General
Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Semestrial /
la cerere

11.

Participarea unităţilor şcolare din judeţ la
concursuri şi competiţii naţionale care
valorizează activitatea şi rezultatele proiectelor
de cooperare europeană (Made for Europe,
Şcoala Europeană)

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Conform
calendarului
MEN

şcoli
Pachetul de lucru
pentru inspectori (ghid
de monitorizare,
chestionare, rapoarte
de monitorizare)
Consumabile
Buget ISJ
Echipa de gestiune si
de implementare
Echipele locale de
proiect din scolile pilot
Bugetul proiectului
Directorii unităţilor
şcolare
Echipele de proiecte
din şcoli

- număr de rapoarte
de monitorizare
redactate

-dosarele şi
portofoliile de
activităţi ale
proiectului

- număr de rapoarte
întocmite
- respectarea
termenelor de
raportare
Directorii unităţilor
- număr de portofolii
şcolare
„Scoala Europeană”
Echipele pentru
depuse
întocmirea portofoliilor - număr de certificate
pentru „Şcoala
„Scoala Europeană”
Europeană” în şcoli
obţinute
Cadre didactice şi elevi - număr de elevi
participanţi la etapele participanţi la
judeţeană şi naţională concursul naţional
„Made for Europe”
„Made for Europe”
Consumabile
- număr de premii
Bugetele unităţilor
obtinute la etapa
şcolare
naţională a
Buget ISJ
concursului naţional
„Made for Europe”
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12.

13.

14.

15.

Participarea unităţilor şcolare la campania
„Europa, casa noastra”, Concursul de proiecte
„Lider european”, Concursul Naţional de
proiecte Euroscola, Concursul Euro Quiz, Şcoli
Ambasador ale Parlamentului European
Organizarea de activităţi de diseminare si
valorizare a exemplelor de bune practici în
cadrul proiectelor europene în derulare, în
reţeaua şcolară din judeţul Vaslui
(Erasmus+/KA1 şi KA2, POCU, Granturi SEE,
etc): ” Saptamana Erasmus+, alte conferinţe,
seminare, simpozioane la nivel judeţean,
regional, naţional, internaţional.
Monitorizarea proiectelor implementate de licee
în cadrul Proiectului ROSE al MEN

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Anul scolar
2018-2019

Echipele de cadre
didactice şi elevi din
liceele din judeţul
Vaslui

- număr de unităţi
şcolare participante
- număr de proiecte
depuse şi derulate

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Conform
planurilor de
diseminare si
valorizare

- număr de activităţi
derulate
- număr de
participanţi
- număr de portofolii
ale activităţilor

Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Conform
specificaţiilor
MENUMPFE

Echipele de proiecte
din şcoli
Orice public interesat
Resurse online
Materiale publicitare
Consumabile
Bugetele proiectelor
Buget ISJ
Echipele de proiecte
din şcoli
Bugetele proiectelor

Acţiuni de promovare a dimensiunii europene a
educaţiei în contextul noului Regulament al
programului Erasmus+ 2021-2027 şi al asumării
de către Romania a Preşedintiei Consiliului UE
în primul semestru al anului 2019

Inspector Şcolar General
Inspector Şcolar General
Adjunct
Inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale

Semestrial

Responsabilii si
echipele de proiecte
din scoli
Resurse on line

- număr de vizite de
monitorizare
efectuate
- număr de rapoarte
de monitorizare
redactate
-număr de acţiuni
organizate
-număr de
participanţi

Inspector Şcolar General,
Prof. Gabriela PLĂCINTĂ
Inspector Şcolar General Adjunct
Prof. Ana-Cristiana BOTAN
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ANEXĂ LA PLANUL MANAGERIAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI OBIECTIVUL I.4:Cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară în unităţile de învăţământ, micşorarea
ratei abandonului şcolar, şcolarizarea adulţilor prin Programul ”A doua şansă”
PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL VASLUI
1. Argument
Abandonul şcolar reprezintă un fenomen de amploare al sistemului românesc și, implicit, al societății noastre. Dimensiunile
sale îngrijorătoare îl fac să fie o problemă stringentă ce are nevoie de o strategie complexă de interventie.
Rata abandonului școlar reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai eficienței sistemului de invățământ actual.
Părăsirea sistemului educativ înaintea obținerii unui certificat de studii este un fenomen cu implicații grave asupra dezvoltării
personale a elevilor și a șanselor lor de integrare socială și profesională, dar și asupra societății.
Efectele negative ale abandonului școlar își pun amprenta asupra individului, atât în plan psihologic, ducând la alterarea
imaginii de sine, la neîncrederea în forțele proprii, dar și pe plan social, abandonul ducând la marginalizarea socială a individului,
acestuia limitându-i-se accesul la o calificare profesională recunoscută.
2. Absenteismul
Absenteismul școlar se deosebește de abandonul școlar prin faptul că, teoretic și formal, copilul figurează în evidența școlii,
fiind înscris la clase, pe care însă nu le frecventează pe perioade lungi de timp. Așa se adună absențele nemotivate, iar la final apare
exmatricularea. Acesta este momentul în care absenteismul se transformă oficial în abandon școlar. Absenteismul școlar poate fi
definit ca o problema socială explicată din ce în ce mai des drept o caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul.

Absenteismul mai poate fi înțeles și ca un tip de conduită evazionistă stabilă, permanentă ce reflecta o atitudine lipsită de respect,
interes, motivație și încredere în educația școlară.
Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de agresiune pasivă împotriva școlii, fară a le mai fi frică de posibilele pedepse
ce ar surveni atăt din partea conducerii instituției, căt și a părinților. Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu
abandonul școlar.
Studiile de specialitate identifică următoarele tipuri absenteism:
absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva discipline)
absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul şcolar)
căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală)
dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi)
dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’)
atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem
Acest fenomen, numit absenteism are o determinare multicauzală. Cauzele care duc la apariția sa pot fi:
- de natură individuală (motivație școlară scăzută, lipsa de interes, imagine de sine deteriorată, autoeficacitatea scăzută,
abilități sociale reduse, refuzul de a adera la o alegere făcută de alții- ca reacție la presiunea exercitată de dorințele adulților etc. )
-de natură familială sau de natură socio-economică (familii dizarmonice, stil parental indiferent/ neglijent, părinți plecați în
străinătate, sărărcia, stãrile conflictuale dintre pãrinți, care genereazã o atmosferã nefavorabilã pentru copii)

-de natură școlară (supraîncărcarea programelor școlare, stiluri educaționale deficitare, frica de evaluare, conflict cu elevii,
practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitatea între dorințele elevilor și oferta educațională a
școlii)
Având în vedere prevederile Legea Educației Naționale, ordinele și metodologiile referitoare la prevenirea și reducrea
absenteismului și abandonului școlar, toate cadrele didactice din unitățile de învățământ din județul Vaslui vor realiza prevederile
prezentului plan de măsuri.

Plan de măsuri pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar în unitățile de învățământ din județul Vaslui

Activități

Responsabil/Termen Strategii

Monitorizare/Evaluare

Integrarea tuturor

-asigurarea condițiilor

-echipa de

-dezbateri

-echipa de management

copiilor de vârstă

pentru frecventarea

managemet a școlii

-brainstroming

-comisia.........../

școlară și asigurarea

școlii

-cadre didactice

-lucrul in grupe

înregistrarea tuturor

unui climat de

- pomovarea cooperării

-elevi / Permanent

-rezolvare de

elevilor

securitate fizică și

prin consultarea elevilor

probleme

psihică

privind activitățile

-studii de caz

Nr.crt. Obiective
1.

educative organizate de
școală
-promovarea
comunicării eficiente în
relația profesor-elev
-cultivarea încrederii în
sine prin evitarea
etichetărilor și utilizarea
unui sistem echitabil de
recompense și sancțiuni
2.

Identificarea cauzelor

-legătura permanentă

-diriginți/săptămânal

-dezbateri la

-comisia de...../analiza

și monitorizarea

diriginte-profesor-

-cadre

nivelul consiliului

datelor, evaluări sumative

elevilor cu absenteism

părinte

didactice/permanent

clasei

școlar

-asigurarea climatului

-stabilirea și

de intercomunicare între

aplicarea unor

actorii actului

reguli la nivelul

educațional

colectivului

-intervenție timpurie

-stabilirea unui

pentru a preveni efectele

program de

negative ale

recuperare a

absenteismului (școlare,

materiei pentru

sociale, individuale)

elevii aflați în
situație de risc

3.

Valorificarea

-utilizarea tehnicilor de

- diriginți/permanent

-stil didactic

-echipa de management

competențelor cadrelor

învățare activă și

-cadre

adaptat

-CEAC/asistențe

didactice în recuperarea

interactivă

didactice/permanent

specificului și

elevilor aflați în situație -asigurarea unui climat
de risc

potențialului

favorabil dezvoltării

elevului

psiho-comportamentale

-implementarea

armonioase

unor programe
extrașcolare care
să dezvolte o
atitudine pozitivă
a copiilor față de
școală

4

Implicarea activă a

-crearea unor echipe

-diriginți/permanent

-comunicare

-echipa de management

elevilor în actul

pluridisciplinare care să

-cadre

permanentă

-consilier școlar/proiecte

educațional prin

colaboreze în vederea

didactice/consilier

-realizarea de

didactice

integrarea socială și

prevenirii/diminuării

școlar/permanent

activități

interdisciplinare,portofoliu

consilierea privind

fenomenului de

extrașcolare care

elevilor, analiza situației

cariera

abandon școlar

să satisfacă nevoia la învățătură

-organizarea unor

elevilor de a se

activități de pregătire

simți valorizați

suplimentară pentru
elevii care întimpină
dificultăți cauzate de
absenteismul școlar
-organizarea de situații
de învățare specifice
adaptate
particularitaților
elevilor
-organizarea unor
programe de voluntariat
ce vizează creșterea
coeziunii sociale a
grupului de elevi

-consiliere și orientare
5

Consolidarea

-creșterea încrederii și a

-diriginți

-valorificarea

Echipa de

parteneriatului școală-

relaționării dintre copii,

-cadre

comunicării între

management/discuții

familie

părinți și școală

didactice/permanent

membrii familiei,

libere, chestionare

-antrenarea părinților în

între familie și

activitatea de informare

școală

și formare educative

-implicarea în
activități comune
-desfășurarea unor
cursuri de
educație parentală

ACTIVITĂȚI DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE ÎN CAZUL ABSENTEISMULUI

1. Întocmirea unui caiet de monitorizare a absențelor la nivelul clasei.
2. Notarea riguroasă a absențelor la fiecare oră e curs.
3. Monitorizarea elevilor care absentează frecvent , de către profesor și diriginte.
4. Aplicarea și centralizarea chestionarelor pentru elevi și părinți (dacă situația o impune) în vederea identificării cauzelor
absenteismului.
5. Afișarea lunară a situației absențelor în sala de clasă.
6. Desfășurarea unor întâlniri comune elev-părinte-diriginte/consilier școlar cu scopul întocmirii unui plan personalizat de măsuri
remediale și consiliere
7. Menținerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea nevoii de siguranță afectivă a fiecărui elev.
8. Promovarea cooperării în clasă, astfel încât și elevii cu performanțe modeste să experimenteze succesul.
9. Utilizarea unor metode de predare-învățare atractive.
10. Consilierea individuală a elevului și a familiei, în funcție de fiecare caz în parte.

11. Aplicarea consecventă a regulamentului școlar referitor la absențe.
12. Implicarea părinților în viața socială și educațională a copiilor (participarea activă la ședințele organizate în școli, participarea
alături de copii la activități extrașcolare, sprijinirea copilului în pregătirea temelor, comunicarea eficientă cu proprii copii).
13. Desfășurarea unor activități cu părinții pe problematica efectelor absenteismului.
14. Parteneriat cu diverși actori sociali în vederea realizării unor activități ce urmăresc dezvoltarea armonioasă a copiilor din
comunitate.

Inspector Şcolar General,
Prof. Gabriela PLĂCINTĂ

Inspector Şcolar General Adjunct
Prof. Ana-Cristiana BOTAN

ANEXĂ LA PLANUL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI
ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL VASLUI

CHESTIONAR PENTRU DIRIGINTE
CLASA…………………………
TOTAL ABSENȚE …….
TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE……
TOTAL ABSENȚE MOTIVATE………...

1.Elevii din clasa dumneavoastră , când chiulesc, pleacă:
a. singuri
b. cu colegii de clasă;
c. chemați de copiii din afara clasei;
d. chemați de copii din afara școlii;
e. obligați de un grup.
2. În colectivul clasei, știți că elevii care chiulesc pleacă pentru că:
a. nu le place materia;
b. nu le place profesorul;
c. le este teamă de evaluare,

d. nu s-au pregătit pentru oră și evită o notă mică;
e. au altceva mai bun de făcut;
f. nu știți exact motivele pentru care chiulesc.
3. Pentru unii din elevi, faptul de a chiuli este:
a. lipsit de gravitate;
b. destul de grav;
c. grav;
d. foarte grav;
e. nu puteți aprecia.
4. Părinții află de absențe :
a. de la copil;
b. de la dumneavoastră, pentru că se interesează periodic;
c. pentru că îi anunțați dumneavoastră;
d. nu află nimic, pentru că își rezolvă copiii motivarea medicală;
e. nu contează cum și când află deoarece nu mai sunt interesați de problemă, pentru că spun
5. Pedepsele pe care le suportă elevii pentru absențe nemotivate sunt percepute de ei ca:
a. nesemnificative;
b. destul de neplăcute;

că nu mai au ce să facă.

c. neplăcute;
d. foarte neplăcute;
e. de nesuportat.
6. În ce măsură credeți că elevii care chiulesc sunt conștienți că prin absenteism au ceva de pierdut:
a. 100%;
b. 75%;
c. 50%,
d. 25%,
e. nu își dau seama ce au de pierdut.
7. Dumneavoastră credeți că diriginții de la celelalte clase sunt:
a. mai permisivi și înțelegători ;
b. mai severi;
c. nu doriți să răspundeți;
d. nu știți.
8. Elevii spun despre dumneavoastră că sunteți:
a. mai înțelegător decât alți diriginți;
b. mai sever decât alți diriginți;
c. nu știți.

9. În majoritatea cazurilor, elevii reușesc să obțină motivare (deși nu sunt bolnavi) apelând la:
a. părinți;
b. medicul de familie, mergând cu părinții;
c. medicul de familie, mergând singur;
d. prieteni, colegi;
e. medicul/asistenta de la școală.
10. Credeți că monitorizarea lunară a absențelor pe discipline:
a. a determinat reducerea absenteismului nemotivat (cu cât?);
b. a determinat reducerea numărului total de absențe (cu cât?);
c. a obligat profesorii să treacă absențele;
d. îi determină pe unii profesori să evite trecerea absențelor;
e. conduce la mai multă echitate în aplicarea regulamentului școlar.
11. Dumneavoastră credeți că elevii chiulesc deoarece:
Nr.
crt.

1
2
3
4

Motivul

Frecvența
1-tot
timpul

Nu le place materia.
Nu le place cum se comportă profesorul.
Metodele de predare sunt plictisitoare.
Le e teamă de evaluare.

2-des

3uneori

4rareori

5nicioda
tă

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nu s-au pregătit și evită o notă mică.
Vor să se distreze.
Nu sunt verificați periodic de părinți.
Au prea multe discipline pe an.
Au prea multe ore pe zi.
Sancțiunile nu sunt semnificative.
Sancțiunile sunt aplicate inechitabil.
Muncesc.
Locuiesc singuri.
Au părinți foarte ocupați.
Alt motiv…………………………

CHESTIONAR PENTRU ELEVI
Clasa.............................
Pentru unele întrebări se pot încercui: una, mai multe variante, toate, niciuna. Chestionarul e anonim, de aceea încercați să fiți sinceri
și realiști.
1. In majoritatea cazurilor, atunci când ai chiulit, ai făcut-o pentru că:
a. ai fost obosit
b. era prima oră
c. nu ți-ai făcut tema
d. era anunțată lucrare
2. În majoritatea cazurilor, atunci când chiulești:
a. pleci singur
b. pleci cu prietenii din clasă-școală
c. ești obligat de un anumit grup
d. ești chemat de prieteni din afara școlii
3. Ești convins că dacă ai chiulit, dirigintele va aplica prevederile regulamentului, în mod echitabil, tuturor colegilor:
a. 100%
b. 75%

c. 50%
d. 25%
e. unii elevi scapă întotdeauna de pedeapsă
4. În majoritatea situațiilor, atunci când pleci de la ore, te duci:
a. direct acasă
b. în oraș la plimbare
c. la alți colegi-prieteni, acasă
d. în alte locuri
5. În unele cazuri chiulești din cauză că:
a. nu îți place materia
b. nu îți place profesorul
c. îți este teamă de evaluare
d. nu te-ai pregătit pentru oră și eviți o notă mică
e. ai altceva mai bun de făcut
6. Pentru tine faptul de a chiuli este:
a. lipsit de gravitate
b. destul de grav
c. grav

d. foarte grav
e. nu poți aprecia
7. Atunci când chiuleşti părinții:
a. știu de la tine
b. află de la școală
c. află de la tine în ultimul moment
d. nu află nimic, pentru că-ți rezolvi motivare medicală
e. părinții tăi nu mai sunt interesați de problemă, pentru că spun că nu mai au ce să-ți facă (sau că e treaba ta, viața ta)
8. Pedepsele pe care le vei suporta de la școală, pentru absențe nemotivate, sunt:
a. nesemnificative în raport cu satisfacția de a chiuli
b. destul de neplăcute
c. neplăcute
d. foarte neplăcute
e. de nesuportat
9. Ești convins că ,dacă chiulești, ai foarte mult de pierdut:
a. 100%
b. 75%
c. 50%

d. 25%
e. nu îți dai seama ce ai de pierdut
10. În majoritatea cazurilor, atunci când chiulești ești influențat de cineva:
a. Adevărat
b. fals
11. Diriginții de la celelalte clase sunt:
a. mai permisivi și înțelegători
b. mai corecți
c. mai severi decât diriginta/tele clasei tale
d. nu vrei să răspunzi
e. nu știi
12. În majoritatea cazurilor reușești să obții motivare (deși nu ești bolnav) apelând la:
a. părinți
b. medicul de familie, mergând cu părinții
c. medicul de familie, mergând singur
d. prieteni/colegi
e. medicul/asistenta de la școală

13. A doua zi, după ce ai chiulit:
a. te simți rușinat în fața colegilor
b. te simți apreciat de colectiv
c. te gândești cum să nu afle familia
d. ai regrete și-ți promiți să nu mai chiulești
e. nu ai nici o problemă și, dacă se ivește ocazia, pleci din nou singur
14. Eu cred că cei mai mulți colegi chiulesc pentru că:
............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................
15. Cea

mai

bună

măsură,

aplicabilă

la

noi

la

școală,

pentru

a

nu

mai

chiuli

este:

............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI
Clasa.............................
1.Copilul dvs, atunci când absentează nemotivat, știți că o face:
e. de unul singur
f. cu colegii de clasă
g. cu prietenii din altă clasă, școală
h. influențat de colectivul clasei
i. obligat de un grup
2.Aflați despre absențele nemotivate de la:
e. copilul dvs
f. de la diriginte, pentru că vă interesați dvs
g. de la diriginte, pentru că vă anunță dânsul/dânsa
h. din catalogul online
i. de la școală, anunțați oficial

3.Apreciați (încercuind varianta) cât de grav este chiulul, atunci când aflați că:
a. merge să se distreze
b. pleacă prea târziu de acasă și nu ajunge la prima
oră
c. pleacă mai repede de la școală, pentru că este
obosit
d. pleacă de la orele unde nu-i place materia
e. pleacă de la orele unde nu se înțelege cu
profesorul
f. pleacă pentru a evita evaluarea
g. pleacă pentru că nu și-a făcut tema
h. pleacă pentru că se plictisește

Foarte
grav
Foarte
grav
Foarte
grav
Foarte
grav
Foarte
grav
Foarte
grav
Foarte
grav
Foarte
grav

Grav Mediu Deloc
grav
Grav Mediu Deloc
grav
Grav Mediu Deloc
grav
Grav Mediu Deloc
grav
Grav Mediu Deloc
grav
Grav Mediu Deloc
grav
Grav Mediu Deloc
grav
Grav Mediu Deloc
grav

4.Motivați absențele:
a. pe care le considerați întemeiate
b. numai pentru probleme de natură medicală
c. pentru a putea să mergeți împreună la un eveniment fericit
d. pentru a se pregăti mai mult în vederea obținerii unor performanțe superioare
e. indiferent din ce motiv a lipsit, pentru a nu i se aplica vreo sancțiune

5.Considerați că sancțiunile pentru absenteismul nemotivat sunt:
a. eficiente în combaterea absenteismului nemotivat
b. nu au eficiență în combaterea absenteismului nemotivat

6.Credeți că fiul/fiica dvs consideră chiulul de la ore ca fiind o pierdere:
a. da
b. nu
c. nu știu
7.Credeți că prin sistemul de monitorizare al absențelor se reduce absenteismul:
a. da
b. nu
c. nu știu
8.Dacă ați avea ocazia să propuneți o măsură de combatere a absenteismului ce ați propune:
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................

