
 
 

 

 

Experiența internațională a  ISJ Dâmbovița 
 

64 de persoane (cadre didactice, directori, inspectori școlari, metodiști și reprezentanți ai unor 

ONG-uri) din peste 12 unități de învățământ (din care opt sunt partenere în proiectele 

strategiceimplementate de ISJ Dâmbovița) au desfășurat activități în perioada 3-10 iunie 2018 în Țara 

Galilor în cadrul proiectelor pe care Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița le coordonează la nivel 

național. 

Grupul a fost condus de inspectorii pentru proiecte educaționale (prof. Cristina Groza și prof. 

Valentin Stancu),  inspectorul școlar general prof. Ion Sorin și inspectorul școlar general adjunct prof. 

Istrate Gabriela. 

 
Experiența a fost una complexă dat fiind faptul că este vorba de trei proiecte de parteneriat 

strategic cu inovare aflate în diferite stadii de implementare, abordând tematici variate (de la 

integrarea artelor și a comptetențelor digitale în predare până la formarea elevilor și părinților pentru 

viața activă, schimbarea atitudinii față de muncă și educație a celor aflați în risc de abandon școlar)  

și lucrând în parteneriat cu instituții din alte cinci state europene. 

Proiectele implementate ale căror activități s-au desfășurat în Cardiff sunt:  

1. ”Inovare prin Artele Creative”, proiect implementat în perioada septembrie 2016 -august 

2018.  http://www.isj-db.ro/ka2-innovation-through-creative-arts  

2. Proiectul ”Competențele digitale în acțiune” , proiect implementat în perioada septembrie 

2017 -august 2020.  http://www.isj-db.ro/ka2-digital-competence-in-action  

3. Proiectul ”NEETs- Cei care nu sunt cuprinși în forme de educație, formare sau angajare 

– o provocare pentru Europa” proiect implementat în perioada septembrie 2017 -august 

2020.  http://www.isj-db.ro/ka2-neet-a-chalenge-for-europe  

Activitatea grupului de profesori a culminat cu Conferința ”Internaționalizarea Educației” 

găzduită la City Council of Cardiff, care a reunit activități în plen și cinci sesiuni de ateliere de lucru 

pentru circa 300 de profesori și experți în educație din 12 state europene, Mexic și Statele Unite ale 

Americii. 

Patru dintre aceste ateliere au fost desfășurate prin contribuția inspectorilor școlari pentru 

proiecte și a cadrelor didactice din județul Dâmbovița, aceste intervenții fiind foarte apreciate de 

participanții internaționali: 

1. Theatre improvisation in/for teaching literacy and numeracy  

2. Digital Competence  

3. Creative Arts in Action  

4. NEETs- A challenge for Europe 

 

http://www.isj-db.ro/ka2-innovation-through-creative-arts
http://www.isj-db.ro/ka2-digital-competence-in-action
http://www.isj-db.ro/ka2-neet-a-chalenge-for-europe


Pornită în anul 2016 prin conectarea Departamentului School Linking al Consiliului orașului 

și regiunii Cardiff cu ISJ Dâmbovița colaborarea aceasta a produs rezultate importante la nivelul 

județului nostru prin implicarea echipelor de proiecte și efortul depus de profesori, elevi și părinți. 

Sperăm ca prin numărul mare de participanți, nivelul înalt și varietatea activităților, 

rezultatele împărtășite în acest context internațional focalizat pe educație și noile ei paradigme, 

fiecare element deprins să contribuie la creșterea calității educației în județul Dâmbovița, 

dezvoltarea parteneriatelor între școli și creșterea atractivității activităților educative.  

 

Prof. Stancu Valentin – inspector școlar pentru proiecte educaționale 

 

 

 

 


