
 

 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN TELEORMAN 

27.04.2015 
 

Întâlnire internaţională de proiect ERASMUS+ 
KA2, Parteneriat Strategic  
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În perioada 30 martie - 04 aprilie 2015, doamna inspector școlar general Valeria 

GHERGHE,în calitate de coordonator,reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Teleorman ș i ai  Casei Corpului Didactic Teleorman au participat la prima reuniune 
internaț ională a proiectului de parteneriat strategic ERASMUS+ – Acţ iunea KA2 – 
parteneriate strategice (Cooperare ș i inovare pentru Bune practici), cu titlul „Effective 
School Management in EU Dimension”, număr de identificare 2014-1-TR-KA201-
013209, finanţat de Comisia Europeană (C.E.) prin intermediul Agenţiei Naţionale a 
Turciei în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020, care a fost organizată la 
partenerul de proiect din localitatea Campobasso, Italia – autoritatea regională - Regione 
Molise. 

Proiectul se derulează în perioada septembrie 2014 – august 2016 ș i urmărește 
cooperarea între 4 regiuni din Europa în scopul dezvoltării de bune practici în domeniul 
managementului școlar. Instituția coordonatoare a proiectului este Karaman Il Milli 
Eǧ itim Müdürlügü (Turcia), iar parteneri - Regione Molise (Italia), Nafarroako Ikastolen 
Elkartea (Spania) ș i Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România). 

Agenda reuniunii a cuprins întâlnirea oficială cu reprezentanți ai regiunii 
partenere, o ședință de lucru în care s-au prezentat toate instituți i le coordonatoare din 
regiunile implicate din proiect oferind celor prezenți scurte descrieri despre profilul ș i 
activităț i le pe care le desfășoară. Participanți i la întâlnire au avut un schimb interesant 
de idei vis-a vis de aspectele sensibile care vor fi analizate din perspectiva tematicii 
vizate de subiectul parteneriatului, managementul școlar eficient într-o dimensiune 
europeană.  

Coordonatorul internațional a prezentat sumarul proiectului ESMED, iar echipele 
de management din cele patru regiuni au participat la o ședință tehnică în care au fost 
analizate activităț i le ș i rezultatele parțiale obț inute până la momentul întâlnirii, a fost 
discutat chestionarul propus pentru studiul procesului de management (conț inut ș i 
interpretarea rezultatelor), s-au fixat responsabilităț i le fiecărui partener – regiune, 
termenele ș i intervalele de timp stabilite pentru fiecare activitate propusă ce urmează a 
fi realizată, precum ș i metodologia ș i modul de realizare. 

 Gazda reuniunii, Regione Molise, a organizat vizite în școlile din Campobasso, 
Larino ș i Termoli, școli în care se desfășoară activităț i de instruire de bună calitate ș i 
care implementează un sistem de management ce poate fi considerat exemplu de bună 
practică. 

În acest context, participanți i la reuniunea internațională au vizitat o școală 
tehnică ș i un institut naval, urmărind modul de abordarea a procesului de instruire care 
vizează o legătură foarte strânsă cu nevoile din zonă ș i cele din teritoriu ș i în care au 
putut observa o instruire tehnică de specialitate a elevilor de foarte bună calitate, în 
strânsă relație cu profilurile ș i specializările acelor instituți i de învățământ.  

Reuniunea internaţională a proiectului ESMED organizată în Italia a deschis 
oficial colaborarea dintre partenerii care provin din cele patru regiuni implicate în 
proiect, s-a încheiat cu succes ș i cu asumarea conștientă a sarcinilor fiecăruia. 
Participanți i au scos în evidență activităț i le derulate ș i organizarea acestei întâlniri de 
către gazde, prin implicarea în egală măsură a partenerilor regionali din țara gazdă.  
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