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CONTEXT
Situat în sudul tãrii, pe cursul inferior al râului care i-a dat numele, județul Olt face parte din
categoria județelor riverane fluviului Dunărea. Este traversat de meridianul 24 grade longitudine estică
pe linia localităților Iancu Jianu Baldovinesti si de paralela 44 grade latitudine nordicã în partea de sud
pe linia Vlãdila Scãrisoara, mãsurând 138 Km pe directia nord-sud si 78 km pe directia est-vest.
Ca pozitie istorico-geograficã, face parte dintre vechile provincii istorice Oltenia si Muntenia, având o
legãturã permanentã cu vestul tãrii, cu Banatul pe Valea Dunãrii, cu Transilvania pe Valea Oltului, iar
prin portul dunãrean Corabia are iesire la Marea Neagrã.
Spre nord se învecineazã cu judetul Vâlcea, în est cu judetul Arges si Teleorman, la vest cu
judetul Dolj. În partea de sud, pe o lungime de 47 km , Dunãrea face hotarul tãrii cu Bulgaria. Judetul
Olt are o suprafatã de 5.498 Kmp ( valabil la 31.12.1997 conform Anuarului Statistic al României 1998).
Formele de relief ale judetului Olt apartin celor douã mari unitãti, respectiv Podisul Getic în
partea de nord, care ocupã o treime din suprafatã si Câmpia Românã în sud, cãreia îi revin douã treimi.
Valea Dunãrii, orientatã est-vest, dominã malul românesc si prezintã terase întinse. Valea Oltului
reprezintã o adevaratã axã a teritoriului judetului.
Terasele Oltului se remarcã prin întinderi mai mari pe partea dreaptã a vãii, începând din nordul
judetului pânã la Dunãre si pânã la Drãgãnesti pe partea stângã unde sunt bine dezvoltate terasele
înalte: Coteana 80-90 m si Slatina 50-60m.
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Clima judetului Olt apartine tipului temperat-continental, mai umedã în partea de nord si mai
aridã în partea de sud. Teritoriul judetului Olt este traversat de douã cursuri mari de apã: fluviul
Dunãrea si râul Olt. Fluviul Dunãrea curge pe teritoriul judetului pe o lungime de 47 km. Oltul strãbate
judetul cãruia i-a dat numele pe o lungime de 100 km pe directia nord-sud.

ARGUMENT
Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la
modelarea multidimensională şi anticipativă a capitalului uman.
Viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune umană, dependente la
rândul lor de sistemul educaţional care trebuie să adopte o nouă atitudine faţă de cunoaştere, faţă de
dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentul pe participare si iniţiativă în rezolvarea problemelor reale,
concrete, ale societăţii.
Oferta educaţională include actualizarea curriculum-ului, introducerea noilor tehnici de predare
centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare
şi în învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile noi.
Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă
pentru învăţământul oltean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale
pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc
de muncă prin valorificarea rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile
post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-formale sau
informale.
Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile şi obiectivele
dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare
existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă.
Construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor educaţionale din ţările
Uniunii Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile şi de
particularităţile fiecăruia, reprezintă prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, în calitate de
instituţie care gestionează procesul de învăţământ.
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Din perspectiva dezvoltării durabile şi a globalizării educaţiei, pentru a crea premisele necesare
asigurării calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor , descentralizarea se constituie într-un
demers dinamic ce presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire strategică
şi control, pe de altă parte. Modelul de descentralizare pe care îl propunem conferă şcolii rolul de
principal factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor actorilor sociali interesaţi.

MISIUNE
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt are misiunea de a asigura cadrul propice desfăşurării unui
învăţământ de calitate, prin transformarea fiecărei unităţi şcolare într-un lăcaş de cultură şi civilizaţie,
de a consolida rolul şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ, ca centru de resurse
educaţionale pentru comunitate,de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se
integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică, de tip european.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt acţionează pentru crearea unui mediu stimulativ şi motivant
pentru toate categoriile de beneficiari, un mediu caracterizat entuziasm şi dorinţa de a fi parte a
procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, cu asigurarea egalităţii de şanse, să creeze climatul socioeducaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, care să sporească şansele tinerilor de
integrare socială.
ŢINTE STRATEGICE


creşterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;



creşterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării

forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

OBIECTIVE


să efectueze investiţii eficiente în sistemele de învăţământ

şi de formare la toate

nivelurile (de la nivel preşcolar la nivel universitar);
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să amelioreze rezultatele în domeniul educaţiei, tratând fiecare segment (preşcolar,

primar, secundar, profesional

şi universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să includă

competenţele-cheie şi care are scopul de a reduce abandonul şcolar timpuriu;


să consolideze deschiderea şi relevanţa sistemelor de învăţământ prin instituirea unor

cadre naţionale de calificare şi printr-o mai bună direcţionare a rezultatelor învăţării spre nevoile pieţei
muncii;


să faciliteze intrarea tinerilor pe piaţa muncii prin acţiuni integrate care cuprind, inter

alia, îndrumare, consiliere şi ucenicie;


să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin instituirea

unor cadre naţionale ale calificărilor;


să asigure dobândirea competenţelor necesare în vederea continuării studiilor

integrării pe piaţa muncii, precum

şi a

şi recunoaşterea acestora pe tot parcursul educaţiei generale,

profesionale, superioare şi din viaţa adultă, inclusiv în cadrul învăţării non-formale şi informale;


să dezvolte parteneriate între mediul educaţiei / formării şi cel al muncii, în special prin

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educaţie şi formare.
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