
Ministerul Educaţiei a publicat proiectul de Ordin de ministru pentru 

modificarea și completarea Statutului elevului (aprobat prin ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016).  

Lansare apel: Competiția Națională „Școală Europeană” se adresează 

tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate 

în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și 
contribuie la dezvoltarea mobilității internaționale și la schimbul intercultural, 

obiective asumate pentru construirea Spațiului European al Educației. Certificatul 

„Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani. Ulterior, 

şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.  

Platforma Saptamanaverde.edu.ro a fost lansată pe 24 februarie 2023 de 

către Ministerul Educației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Elevii și 
cadrele didactice au la dispoziție o platformă de resurse educaționale pentru 

a susține organizarea activităților din cadrul Programului Săptămâna verde . 
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA 

Șase școli sucevene au primit acreditare Erasmus în acest an, certificare care 

le oferă posibilitatea de a obține finanțare pentru proiecte de mobilitate 

Erasmus+ (finanțare din bani europeni) printr-o procedură simplificată: 

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Școala Gimnazială 

„Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza" 

Suceava, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, 

Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți. 
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ACREDITĂRI  ERASMUS

Cuprins: 

 Nouăți 

 Acreditări Erasmus 

 Reuniunile    

coordonatorilor CEAC 

 Concursul Național  

Interdisciplinar de    

Matematică și      
Fizică ,,Vrănceanu-

Procopiu” 

 Consiliere și dezvoltare 

personală -    

Managementul clasei 

 Simpozionul „Artă, prin 

joc și cânt, port și   

cuvânt” 

 Ziua Dezrobirii Romilor 

 Zile importante 

 1 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_Ordin_Statut_elev_2023.pdf
http://www.saptamanaverde.edu.ro/
https://edu.ro/metodologie_Saptamana_Verde


Reuniuni ale coordonatorilor CEAC (Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității) 

 17 februarie 2023 - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

 24 februarie 2023 - Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

Tema: Modul de realizare, revizuire și încărcare a documentelor în platforma informatică a unităților 

școlare  

Aspecte vizate: 

 Platforma ARACIP - documente relevante pentru evaluările externe; 

 Ordinul ME nr.3598/ 6.06.2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea 

acreditări i /evaluări i  periodice, 

respectarea termenelor și consecințe 

în cazul depășirii termenelor;     

 Hotărârea  nr. 631/11 mai 2022 

privind aprobarea standardelor de 

autorizare de funcţionare provizorie, a 

standardelor de acreditare şi de 

evaluare externă periodică în 

învăţământul preuniversitar; 

 Vizitele de monitorizare pentru 

schimbare/extindere de sediu - 

cerințe/ indicatori de îndeplinit de 

către unitățile școlare. 

Coordonatori: Inspector școlar prof. Carmen Sima, prof. Adriana 

Oltean - coordonator CEAC, prof. Mihaela Lungu-coordonator 

CEAC, prof. Cristina Hopp, prof. Moroșan-Birău Oana și prof.  Mîrzac 

Lidia, expert ARACIP prof. Rodica Zimbru 

24-26 februarie 2023 - Ediția a XXII-a ediție a Concursului Național 

Interdisciplinar de Matematică și Fizică ,,Vrănceanu-Procopiu”, inclus în 

Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către Ministerul 

Educației, a fost organizată și desfășurată de Colegiul Național „Ferdinand I” 

Bacău. 

Elevii suceveni au obținut 2 premii: 

 Premiul I - Burcă Paul - Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava 

 Premiul I - Popa Maria Cristina - Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Coordonator: inspector școlar prof. Ilie Cosovanu 

P A G I N A  2 E D U  -  S V

„Calitatea nu este o acțiune, ci un 

obicei.” (Aristotel) 

PERFORMANȚE 

CALITATE ÎN EDUCAȚ IE 



24 februarie 2023 - Cerc pedagogic pentru coordonatorii 

comisiei diriginților de gimnaziu - Școala Gimnazială „Ion 

Creangă” Suceava 

Tema: Consiliere și dezvoltare personală. Managementul 

clasei. Experiențe de învățare 

 Strategii de învățare și evaluare – consilier școlar, profesor Găitan 

Lilioara, prof. Grădinariu Adriana, director prof. dr. Luminița Martiniuc; 

 Exemple de resurse pentru ora de CDP – profesor Boboc Cornelia; 

 Consiliere și dezvoltare personală - repere metodologice, inspector 

școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur; 

 Lecții demonstrative și workshopuri; 

 Volum metodic: Barometrul reușitei școlare nr.48/2023. 

 https://educatiafnonf.wordpress.com/2023/02/22/consiliere-si-

dezvoltare-personala-experiente-de-invatare/ 
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CONSILIERE Ș I  DEZVOLTARE PERSONALĂ

24 februarie 2023: Simpozionul „Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt”, ediția a  XI-a, s-a 

desfășurat la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana - un eveniment care a cuprins o șezătoare au-

tentică, o expoziție cu lucrări realizate de elevi, lansări de carte, prelegeri etc.; 

 Partea științifică, a fost moderată de prof. univ. dr. Florin Pintescu. Despre tradițiile strămoșești au vorbit 

reprezentanți ai Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, G.P.N. „Stejărelul” Cajvana, G.P.N. „Gulliver” 

Suceava, Liceul „Alexandru Ilschi” Crasna - Ucraina; 

 Prezentări de carte: „În valuri se pierde marea” cartea elevei Andreea Răcari, clasa a XII-a A, „Fișe de colorat și 
poezii pentru cei mai mici copii” - Floarea Gurău, GPN Cajvana și volumul „Poezii”, scris de Floarea Moroșan; 

 Șezătoare autentică - cadrele didactice de 

la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”     

Cajvana și G.P.N. „Stejărelul” Cajvana. 

 Coordonator: Director prof. Nicolae 

Robu 
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„Cultura omenească e ritm solidificat 

în fapte. Cercetând faptele găseşti 

ritmul.”  

(Vasile Pârvan) 

JOC , CÂNT, PORT Ș I  CUVÂNT 

https://educatiafnonf.wordpress.com/2023/02/22/consiliere-si-dezvoltare-personala-experiente-de-invatare/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2023/02/22/consiliere-si-dezvoltare-personala-experiente-de-invatare/


Programul Naţional pentru 

Reducerea Abandonului 

Școlar „Împreună pentru 

un viitor altfel” - Școala 

Gimnazială Gulia 

49 de elevi au participat la workshop 

- ul  „Ziua Dezrobirii Romilor. 

La 20 februarie este marcată Ziua 

Dezrobirii Romilor. Dezrobirea 

s-a realizat în 20 februarie 1856 și 

este una dintre cele mai mari realizări istorice ale poporului rrom. 

Activități: 

* Repere istorice - inspector școlar prof. Lucian Dimitriu;

* Viața de rob a rromilor- director prof. Elena Roman;

* Moment artistic - profesor limba rromani Constantin Neculai;

* Realizarea unui steag din hârtie creponată, pe care au fost expuse desenele

realizate. 

I.Ș.J. Suceava 
Str. Calea Unirii nr.15 - Suceava 

+40 230520638 

Campania de informare și 
de pregătire pentru situații 
de cutremur „Fii pregătit! 

Fii în siguranță!” are      

scopul de a conștientiza nevoia de 

pregătire a elevilor și a personalului 

din unitățile școlare cu privire la 

modul de comportare în cazul 

producerii unui cutremur.  

Activitățile de informare și de 

simulare, cu privire la modul de 

comportare în cazul producerii 

unui cutremur s-au desfășurat la 

Școala Gimnazială Milișăuți, Liceul 

Tehnologic „Oltea Doamna”               

Dolhasca, Colegiul Economic „D. 

Cantemir” Suceava ș.a. 

SIGURANȚĂ  

www.isj.sv.edu.ro 

VALORI CULTURALE 
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Dragobetele  -  sărbătoarea dragostei

Dragobetele, sărbătoarea dragos-

tei la români, își are rădăcinile în 

tradițiile dace și în credința într-

un zeu al iubirii, a cărui cinstire, 

pe 24 februarie, marca simbolic și începutul 

primăverii. 

Dragobetele, fiul Dochiei, era zeul dragostei 

și al bunei dispoziții. I se mai spunea Cap de 

Primăvară sau Cap de Vară și era identificat 

cu Cupidon, zeul iubirii în mitologia romană, 

și cu Eros, în mitologia greacă. 

 Dragobetele - sărbătoarea iubirii - 

Școala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” 

Udești, activitate de voluntariat 

 Dă-ți întâlnire cu o carte! - Liceul Tehnologic „Iorgu 

Vârnav Liteanu” Liteni. 




