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VIZIUNE 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor este o instituţie 

care promovează un sistem educaţional de calitate, 

valorizând dimensiunea europeană a procesului paideutic 

în scopul satisfacerii nevoilor şcolare şi profesionale ale 

actorilor educaţionali. 



MISIUNE 

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor asigură 

implementarea politicilor educaţionale şi de calitate prin 

acţiuni manageriale centrate pe îndrumare, coordonare şi 

control, în vederea împlinirii unor înalte standarde profesionale 

în unităţile de învăţământ bihorean, conducând la  creşterea 

calităţii serviciilor educaţionale. 



 
 

VALORI INSTITUŢIONALE 
 
 •  calitate                       competenţă 

•  corectitudine              creativitate 

•  consideraţie 

 



MOTTO 

• „Educaţia este întotdeauna un 
orizont, nu o destinaţie.” 

 

Nicolae Iorga 



Repere tematice –M.E.N. 
- inspectorate școlare, unități de învățământ –  

an școlar 2018 -2019 
 

1.Compatibilizarea documentelor 
manageriale cu strategiile M.E.N. și 
politicile europene; 

2.Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii; 

3.Promovarea învățării pe tot parcursul vieții; 

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

 



Strategia educaţională de dezvoltare a învăţământului 
bihorean 

•  Strategia educaţională a judeţului Bihor 
este centrată pe identificarea, analiza  şi 
soluţionarea principalelor elemente care  
necesită ameliorare sau devoltare, astfel încât 
demersul paideutic din unităţile de învăţământ 
bihorene să răspundă standardelor calitative 
cuprinse în principalele documente 
programatice ale ministerului de resort şi 
cerinţelor beneficiarilor. 

 



Principiile Strategiei educaţionale  

• Relevanţa mediilor de învăţare şi a 
politicilor educaţionale locale; 

• Acces şi participare la educaţie; 

• Inovare şi dezvoltare;  

• Calitate.  

 



Repere legislative şi documente de 
analiză 

•  Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România; 

• Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020; 

• Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015 – 2020; 

• Strategia educației și  formării profesionale din România în perioada 2016-

2020; 

• Obiectivele Strategiei Europa 2020; 

• Strategia privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017-2023 

 



  

•  Asigurarea accesului elevilor la 

educaţie de calitate, stimularea 

participării şcolare şi a 

progresului academic; 

 

ŢINTE STRATEGICE-1   



ŢINTE STRATEGICE-2 

• Promovarea mediilor educaţionale 

relevante, deschise spre modele 

manageriale de succes, eficiente în 

asigurarea educaţiei sustenabile, înalt 

calitative; 

 



ŢINTE STRATEGICE-3 

• Compatibilizarea învăţământului 

preuniversitar bihorean, din punct de 

vedere calitativ şi structural cu mediul 

educaţional european; 

 



ŢINTE STRATEGICE-4 

•   Stimularea implicării active şi 

consecvente în educaţia şi formarea 

profesională, în  activităţile de 

dezvoltare a carierei didactice;   

 



ŢINTE STRATEGICE -5 

•  Susţinerea acţiunii de dezvoltare a unei 

infrastructuri şcolare competitive  

   în contextul unui parteneriat comunitar    

eficient. 

 



DIRECŢII DE ACŢIUNE ALE INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN 
BIHOR 

   
• Susţinerea organizaţiilor şcolare bihorene în implementarea 

politicilor educaţionale naţionale şi locale, adaptarea acestora la 
contextul organizaţional specific şi promovarea unor modele 
manageriale centrate pe adecvare şi succes; 

• Adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii, în 
vederea creşterii gradului de inserţie socială şi profesională a 
absolvenţilor; 

• Implicarea activă a echipelor manageriale la nivelul 
managementului de contingenţă, care să genereze stabilitate şi 
echilibru instituţional, motivarea şi implicarea tuturor actorilor din 
comunitatea şcolară. 

 
 
   



 Politicile educaţionale elaborate pe 
plan naţional şi local asigură fundamentarea 
politicilor de la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ din judeţul Bihor, cu respectarea 
specificului acestora şi al comunităţii locale. 


