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INTRODUCERE 

Inspectoratul Școlar Județean Călărași,  ca serviciu public deconcentrat din structura 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,  promovează strategia educațională 

la nivelul județului, urmărind realizarea prevederilor Legii nr.1/2011 cu completările și 

modificările ulterioare și facilitând accesul tuturor cetățenilor la toate nivelurile de 

învățământ preuniversitar. 

Am realizat acest Raport privind starea învățământului preuniversitar călărășean în 

anul școlar 2015-2016 pornind de la  necesitatea asigurării calităţii în educaţie printr-un 

demers dinamic, ce presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire 

strategică şi control, pe de altă parte, transpuse în practică prin descentralizare. 

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova dar și disponibilitatea 

de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din 

economie, din viaţa comunităţii.  

În viziunea noastră, învăţământul constituie o premisă a incluziunii sociale active, în 

contextul schimbărilor economice, sociale şi politice care se petrec pe continentul 

european. O zonă europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine avantaje, în 

condiţiile respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue în vederea înlăturării 

barierelor şi pentru dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să stimuleze 

interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea. 

Orientările actuale la nivel european plasează întreaga dezvoltare a sistemelor 

educaționale și de formare profesională printre cerințele societății și ale economiei bazate pe 

cunoaștere.  În  schimb, fiecare stat european are în continuare o responsabilitate deplină în 

privința conținutului educației și a organizării sistemului educațional propriu.  

În acest sens, așa cum rezultă din Concluziile Consiliului E u r o p e a n  din 12 

mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și 

formării profesionale („ET 2020”), statele membre convin asupra următoarelor cinci 

criterii de referință: 

1. Participarea adulților la procesul de învățare de-a lungul vieții. 

 În vederea creșterii participării adulților la procesul de învățare de-a lungul vieții, în 

special a celor cu un nivel scăzut de calificare se preconizează ca până în 2020, în medie 

cel puțin 15 % dintre adulți să participe la programele de învățare de-a lungul vieții. 

2. Diminuarea numărului de persoane cu nivel scăzut al competențelor de bază. 

  Pentru a garanta faptul că toți cursanții ating un nivel adecvat al competențelor de 

bază, în special citire, matematică și științe exacte până în 2020, procentul persoanelor cu 

vârsta de 15 ani cu competențe scăzute de citire, matematică și științe exacte ar trebui să fie mai 

mic de 15 %. 

3. Creșterea numărului de persoane care frecventează învățământul terțiar 
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  Dată fiind cererea tot mai mare de absolvenți ai învățământului terțiar și recunoscând 

totodată importanța egală a educației și a formării profesionale până în anul 2020, proporția 

persoanelor de 30- 34 de ani care frecventează învățământul terțiar ar trebui să fie de cel puțin 

40 %. 

4. Scăderea ratei de abandon școlar timpuriu din sistemele de educație și formare 

  Ca o contribuție la garantarea faptului că un număr maxim de cursanți își 

finalizează educația și formarea, până în 2020, proporția abandonului școlar timpuriu din 

sistemele de educație și formare ar trebui să fie sub 10 %. 

5. Creșterea participării la educația preșcolară 

  În vederea creșterii participării la educația preșcolară ca bază pentru succesul 

educațional ulterior, în special în cazul celor provenind din medii dezavantajate, până în 

2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea 

obligatorie la școala primară ar trebui să beneficieze de educație preșcolară. 

Astfel, România și-a asumat, la nivel național, valorile de referință ale obiectivelor 

Strategiei Europa 2020, motiv pentru care prezentul Raport este elaborat din perspectiva 

asigurării calității procesului instructiv - educativ și în concordanță cu noile cerințe ale 

integrării învățământului preuniversitar românesc în Spațiul European al Învățământului.  

Premisa fundamentală este aceea că învățământul trebuie să joace un rol fundamental 

în consacrarea unei economii globale, a unei societăți globale a cunoașterii și a unei societăți 

a învățării pe tot parcursul vieții. 

Școala este singurul loc în care cunoștințele de înaltă calitate se îmbină cu competența 

pedagogică, cu tehnologia modernă, cu instruirea diferențiată și cu dezvoltarea creativității. 

Analiza socio-economică de nevoi privind educația și formarea profesională a evidențiat 

progresele înregistrate de România până în anul 2015 pentru fiecare dintre țintele stratregice, 

dar și provocările pentru perioada următoare. Conform datelor EUROSTAT, valoarea 

indicatorului din anul 2011 (17,5%) situează România la 4 puncte procentuale sub media 

europeană (13,5%). Într-o perspectivă comparativă, evoluțiile din ultimii ani pun în evidență 

vulnerabilitatea României în raport cu acest obiectiv, având în vedere faptul că, deși în scădere 

între anii 2007-2015, rata părăsirii timpurii a școlii este încă cu aproape 7 puncte procentuale 

peste ținta stabilită de Strategia UE la nivel european (10%). 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor Inspectoratul școlar județean Călărași își propune 

să promoveze valorile şi practicile societăţii democratice, iar misiunea noastră este să orientăm 

tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa personală şi socială. În demersul nostru managerial,  

viziunea şi misiunea inspectoratului școlar  sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces 

educaţional de calitate, care are în vedere finalităţile învăţământului preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal şi terțiar nonuniversitar. 
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A. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI – DATE GENERALE 
 

Judeţul Călăraşi este situat în partea de Sud-Est a României, pe malul stâng al fluviului 

Dunărea şi al braţului Borcea şi se învecinează la nord cu Ialomiţa, la est cu judeţului 

Constanţa, la vest cu Giurgiu şi sectorul agricol Ilfov, iar la sud cu Bulgaria. 

Condiţiile extraordinare de habitat (apă, pădure, hrană) au făcut din teritoriul judeţului 

Călăraşi unul din segmentele cele mai importante ale zonei Dunării de Jos pentru anumite 

epoci, favorizând popularea acestor teritorii încă din paleoliticul superior - 

perioada  aurignacianului. 

Primul document de atestare a vieţii pe aceste meleaguri datează din 23 martie 1482, prin 

care domnitorul Basarab cel Tânăr trece în proprietatea mănăstirii Spanţov, satul cu acelaşi 

nume. Un alt document scris ce s-a păstrat şi care poate fi considerat documentul de atestare al 

actualului municipiu Călăraşi este datat la 1 iunie 1451, prin care domnitorul Radu Paisie 

declina proprietatea setrarului Borcea asupra satului Crăceani - actualul cartier Măgureni. 

Lichireştiul, localitate care a luat naştere pe locul actualului centru civic al Călăraşului, este 

atestat documentar, pentru prima oară în 1630 de domnitorul Leon Tomşa Vodă. Din 1699 

devine căpitănie de margine a Ţării Româneşti, odată cu înfiinţarea unui steag de Calarasi - 

ştafetari, de către domnitorul Constantin Brâncoveanu. În harta austriacă din 1971 este pomenit 

pentru prima oară numele de Călăraşi, în locul aceluia de Lichireşti. 

Din aprilie 1833 (când avea doar 866 de locuitori) până în aprilie 1952, Călăraşiul este 

capitala judeţului Ialomiţa, fiind ridicat la rangul de oraş. Din septembrie 1852, oraşul capătă 

numele domnitorului Barbu Ştirbei, nume sub care îl găsim până în 1881, trecând apoi la 

numele actual de Călăraşi şi, odată cu înfiinţarea judeţului Călăraşi, devine capitala acestuia. 

Suprafaţa judeţului este de 5.088 km2, reprezentând 2,1% din teritoriul României, judeţul 

Călăraşi ocupând locul 28 ca mărime în ţară.  Judeţul cuprinde două municipii, trei oraşe, 50 de 

comune şi 160 de sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Călăraşi. 

Fiind un judeţ de câmpie, agricultura este activitatea economică principală a judeţului 

Călăraşi. Circa două treimi din producţia agricolă a judeţului o reprezintă aportul sectorului 

vegetal. Producţia vegetală este orientată cu precădere spre culturile de cereale boabe, plantele 

uleioase şi plante de nutreţ. În anul 2014, judeţul Călăraşi a dat 6,1% din producţia de grâu şi 

secară a României (locul 3 în rândul judeţelor ţării), 8,9% din producţia de orz şi orzoaică 

(locul 2), 8,5% din producţia de floarea-soarelui (locul 3). În zootehnie, la sfârșitul anului 2015, 

efectivele de animale înregistrau următoarele valori: 32,3 mii capete bovine, 143,4 mii capete 

porcine, 140,8 mii capete ovine şi caprine. Din acestea, peste 97% aparţin sectorului majoritar 

privat. 

În judeţul Călăraşi există un adevărat „pilon” al cercetării agricole româneşti – Institutul de 

Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea – care a realizat de-a lungul anilor sute de 

soiuri de hibrizi de cereale, plante tehnice furajere cu calităţi productive superioare. Pe lângă 

acesta îşi îndeplinesc activitatea de cercetare încă două unităţi de profil: Staţiunea de Cercetări 

pentru Plante Medicinale şi Aromatice Fundulea şi Staţiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate 

Mărculeşti. 

Industria judeţului este profilată, în cea mai mare parte, pe activităţi prelucrătoare. Sunt 

prezente ramuri ale industriei alimentare, industriei confecţiilor din textile, industriei celulozei, 

hârtiei şi cartonului, industriei materialelor de construcţii, construcţiilor navale, metalurgice,  

construcţiilor metalice. În cadrul industriei prelucrătoare ponderea este deţinută de 

industria alimentară, care în anul 2015 a contribuit cu peste 48% la producţia industrială a 

judeţului. Urmează, în ordine, industria confecţiilor textile (cca 30% din totalul producţie 

industriale), industria celulozei şi hârtiei (peste 6%), industria materialelor de construcţii (peste 
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3%), industria chimică (peste 2%) şi industria metalurgică (peste 1%). 

În judeţ s-au descoperit şi se exploatează gaze naturale şi petrol pe raza comunei Ileana. 

Există de asemenea argile la Budeşti, nisipuri şi pietrişuri exploatate din albiile Dunării, 

Argeşului şi Dâmboviţei. 

Riveranitatea judeţului Călăraşi la Dunăre creează o atractivitate turistică deosebită, dar 

insuficient exploatată. Numărul mare de ostroave de un mare pitoresc, ramificarea cursului 

principal al Dunării prin braţe unice, creează atât un cadru natural ce predispune la relaxare, dar 

şi condiţii unice pentru practicarea vânătorii şi a pescuitului sportiv. 

Punerea în valoare a Dunării, cu ostroavele ei sălbatice, cu flora şi fauna deltaice, a 

lacurilor şi bălţilor pline cu peşte, la care se adaugă cele 40 de fonduri de vânătoare în pădurile 

de foioase, toate ar echivala cu dezvoltarea unui sector de turism sportiv, într-un cadru natural 

şi ecologic inedit. 

 Conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică, populația județului Călărași a 

fost de 306176 locuitori la 1 iulie 2015, din care 118381 locuitori trăiesc în mediul urban 

(38.53% din populaţia judeţului) iar restul în mediul rural (61.46% din populaţia judeţului), 

gradul de urbanizare al populaţiei fiind sub media pe ţară. 

 Din punct de vedere al organizării administrative a teritoriului, judeţul Călăraşi cuprinde două 

municipii(Călărași și Oltenița), trei orașe(Lehliu Gară, Budești și Fundulea) și 160 de sate, dintre care 48 

sunt localităâi de reședință a comunelor rurale.Populaţia stabilă a celor mai importante localități  este 

următoarea: Municipiul Călăraşi(65,2 mii persoane), Municipiul Olteniţa(24,8mii personae). 

Comunele cu cel mai mare număr de populaţie stabilă sunt: comuna Modelu(9,8mii personae), 

comuna Dragalina (8,5 mii persoane) şi comuna Borcea(8,0 mii persoane), iar cele cu cel mai 

mic număr de locuitori sunt: comuna Gurbăneşti(1,4 mii persoane), comunaUlmu(1,6 mii 

persoane) şi comuna Dichiseni(1,7 mii persoane). În municipii şi oraşe trăiesc 111,1 mii 

persoane, reprezentând 36,2% din totalul populaţiei stabile.  

 La 1 iulie 2015 copiii(0-14 ani) deţin o pondere de 17,2% în totalul populaţiei stabile a 

judeţului, în timp ce populaţia tânără(15-24 ani) reprezintă un procentaj de 11,8% , iar persoanele 

mature(25–64 ani) formează majoritatea(52,8%). Persoanele în vârstă de 65 ani şi peste 

reprezintă 18,2% din total, în timp ce persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 

1,4% în totalul populaţiei stabile.  

 Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 56,1% au nivel scăzut de educaţie(primar, 

gimnazial sau fără şcoală absolvită), 37,1% nivel mediu( liceal, posticeal profesional sau tehnic 

de maiştri) şi 6,9% nivel superior. La ultimul recensământ oficial(20 octombrie 2011)  în județul 

Călărași 9795 persoane s-au declarat analfabete.  

 Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar care nu 

fac parte din populaţia stabilă, este de 5,1 mii şi, evident, nu cuprinde decât o parte a numărului 

de emigranţi externi. Sub-înregistrarea semnificativă a fost cauzată de faptul că la momentul 

critic al recensământului, mare parte dintre aceste persoane erau plecate cu întreaga familie în 

străinătate şi nici nu au existat alte persoane(în ţară) care să declare informaţiile solicitate despre 

aceştia. 
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B. DIAGNOZA MEDIULUI EDUCAȚIONAL 
 

I. REȚEAUA ȘCOLARĂ  ȘI  EFECTIVELE DE ELEVI 

 

                           I.1  REȚEAUA ȘCOLARĂ  2015-2016 

 
  

Unități de învățământ cu 

personalitate  

juridică 

GRĂDINIȚE 12 

ȘCOLI GIMNAZIALE 65 

LICEE 17 

ȘCOLI POSTLICEALE 1 

Total 95 

Unitati de învatamant 

arondate 

GRĂDINIȚE 160 

ȘCOLI PRIMARE 38 

ȘCOLI GIMNAZIALE 19 

Total 217 

TOTAL unități  de învățământ  preuniversitar de stat 312 

 

 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CU  PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI 

STRUCTURI 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ 

- AN SCOLAR  2015-2016 - 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU 

PERSONALITATE JURIDICĂ 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

ARONDATE 

Preșcolar  urban rural Preșcolar  urban rural 

12 9 3 160 26 134 

Școli primare urban rural Șc. I-IV urban rural 

0 0 0 38 4 34 

Școli gimnaziale urban rural Șc. I-VIII urban rural 

65 15 50 19 3 16 

Licee urban rural Liceal urban rural 

17 13 4 0 0 0 

Școli postliceale urban rural Postliceal urban rural 

1 1 0 0 0 0 

TOTAL urban rural TOTAL urban rural 

95 38 57 217 33 184 
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REȚEAUA ȘCOLARĂ  
 ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR AUTORIZATE/ACREDITATE 

AN ȘCOLAR  2015-2016 
 
 

 
 Număr unități  

 
Personalitate juridică Structuri 

Acreditat Autorizat 

GRĂDINIȚE 
1 0 

0 1 

ȘCOLI GIMNAZIALE 1 0 1 0 

LICEE 0 0 0 1 

ȘCOLI POSTLICEALE 2 0 1 1 

 
TOTAL unități  de învățământ  preuniversitar privat - 4 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2015 – 2016 

 

 

Nr. 

crt. 
LOCALITATEA 

Mediu  

U/R 

Denumirea unității de 

învățământ cu personalitate 

juridică-Adresa Nr. 

telefon/fax/ e-mail 

nr. grupe nr. elevi 

1 CALARASI U 

Palatul Copiilor Nr.1 

Calarasi Str.Baraganului 

Nr.26,tel/fax 0242313818 106 1200 

2 CALARASI U 

Clubul Sportiv Scolar 

Calarasi nr. 1 B-dul 

Republicii nr..39, 

TEL.0242314797, 

FAX.0242313110 
27 346 

3 OLTENITA U 

Clubul Copiilor nr.1 

Oltenita,Str.Argesului nr.6c, 

tel:0242512422 68 1368 
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I.2 STRUCTURA POPULAȚIEI PREȘCOLARE ȘI ȘCOLARE DUPĂ MEDIU ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2015 – 2016 

 
 

Nivel invatamant 
Forma 

inv 

numar de elevi 

învățământ cu 

predare în 

limba româna 

(A) 

TOTAL NUMAR DE PERSONAL DIN UNITATEA 

SCOLARA zi rural urban 

Invatamant prescolar cu program normal zi 4569 1551 

Invatamant prescolar cu program prelungit/săptămânal zi 144 1115 

Invatamant primar zi 9310 5422 

Invatamant primar - integrat* zi 0 27 

Invatamant primar "step-by-step" zi 0 0 

Invatamant primar "A doua sansa" - 14 16 

Invatamant primar vocational (altul decat specializarea muzica) zi 0 0 

Invatamant primar cu specializarea muzica zi 0 0 

Invatamant primar cu specializarea muzica in regim 

suplimentar zi 0 49 

Invatamant gimnazial zi 7987 4111 

Invatamant gimnazial  - integrat* zi 0 37 

Invatamant gimnazial "A doua sansa" - 35 63 

Invatamant gimnazial vocational (altul decat specializarea 

muzica) zi 0 0 

Invatamant gimnazial vocational (altul decat specializarea 

muzica) in regim suplimentar zi 0 26 

Invatamant gimnazial cu specializarea muzica zi 0 0 

Invatamant gimnazial cu specializarea muzica in regim 

suplimentar zi 0 40 

Invatamant gimnazial FR 0 0 

Invatamant liceal teoretic zi 0 2945 

Invatamant liceal teoretic seral 0 0 

Invatamant liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic zi 246 3957 

Invatamant liceal tehnologic seral 165 501 

Invatamant liceal artistic (toate specializarile,exceptie, 

specializarea muzica) si sportiv zi 0 77 

Invatamant liceal specializarea muzica zi 0 0 

Invatamant liceal FR 0 291 

Invatamant liceal integrat* zi 0 0 

Invatamant profesional (inclusiv stagiile de pregatire practica) zi 28 852 

Invatamant postliceal/maistri zi 0 141 

Invatamant postliceal/maistri seral 0 119 

Cantine-camine (elevi cazati) - 0 311 

TOTAL GENERAL   22498 21651 
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I.3 ABSENTEISMUL ŞI ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Absenteismul reprezintă cea mai mare ameninţare pentru şcoală călărăşeană, pentru că acest 

fenomen stă la baza rezultatelor învăţării şi favorizează atât acte de indisciplină cât şi abandon şcolar. Pe 

baza centralizării datelor extrase din SIIIR, în anul şcolar 2015-2016, numărul total de absențe 

înregistrate în cataloage este  de 1 129 831 din care: absențe motivate 389 504, absențe nemotivate 706 

659, numar de  absențe nemotivate pe elev  20, acest număr  menținandu-se  la un nivel ridicat. 

Pentru diminuarea acestui fenomen am identificat următoarele măsuri: 

1. Monitorizarea, de către diriginte, săptămânală a absenţelor elevilor pe fişa tip de monitorizare şi 

prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii 

2. Aplicarea chestionarului privind absenteismul (dacă situaţia o impune) 

3. Centralizarea răspunsurilor la chestionar şi identificarea principalelor cauze care au contribuit la 

situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate) 

4. Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către diriginte a 

unor măsuri amelioratorii) 

5. Discutarea, în particular, a incidentului / situaţiei cu elevul - căutarea împreună a unor soluţii pentru 

evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în funcţie de 

cauză) 

6. Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, legătura 

permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele de apărare 

ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev ca unică 

soluţie pentru „rezolvarea" problemei) 

7. Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 

rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev 

8. Alte modalităţi de profilaxie: 

- ieşirea din şcoală pe parcursul orelor de curs doar pe baza unor bilete de învoire, semnate de 

diriginte sau profesorul clasei, care să fie ritmic contabilizate la secretariat notarea riguroasă a 

absentelor la fiecare oră de curs 

- confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a 

programului competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la 

competiţiile sportive de către conducerea şcolii 

- respectarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru elevi menţinerea 

în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi elevii 

- metode de predare - învăţare atractive 

- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să 

experimenteze succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, 

celor care nu aparţin elitei 

- sistem echitabil de recompense - sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota să fie 

doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului profesorii să 

comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea elevilor, să critice 

constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor diversificarea şi 

atractivitatea activităţilor extracurriculare 

9.  Alte strategii de intervenţie: 

- realizarea unui panou al elevilor cu cea mai bună frecvenţă la 

şcoală crearea unui forum al părinţilor (pe site-ul şcolii) 

publicarea, pe site-ul şcolii, a listei elevilor cu cele mai puţine 
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absenţe programe de consiliere a părinţilor (de tip „şcoala 

părinţilor") 

- colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, alte 

asociaţii şi ONG - uri). 

 

1. ABSENTEISMUL  2015-2016 

Nivele de invatamant / 
an de studiu 

Număr total elevi 
Absente 
Total an 

Total an 
motivate 

Total an 
nemotivate 

Numar 
absente 

neotivate 
/elev 

Clasa pregătitoare 2842 27739 9109 
18637 6.5 

Clasa a I-a 3147 45807 11360 
34447 10.9 

Clasa a II-a 2868 36727 6477 
30250 10.5 

Clasa a III-a 2423 30094 7702 
22332 9.2 

Clasa a IV-a 2840 33671 5933 
27682 9.7 

Clasa a V-a 4032 98851 30256 
69049 17.1 

Clasa a VI-a 2859 109218 30310 
64204 22.4 

Clasa a VII-a 2870 123903 36353 
87814 30.5 

Clasa a VIII-a 2826 118810 41243 
78100 27.6 

Clasa a IX-a 1939 124156 45943 
81333 41.9 

Clasa a X-a 2019 151881 63269 
88591 43.8 

Clasa a XI-a 1830 126379 59481 
66898 36.5 

Clasa a XII-a 1729 106942 52945 
54003 31.2 

Clasa a IX-a seral 109 6280 246 
6034 55.3 

Clasa a X-a seral 107 4601 2182 
2419 22.6 

Clasa a XI-a seral 275 6914 794 
6120 22.2 

Clasa a XII-a seral 188 9960 1381 
8579 45.6 

Clasa a XIII-a seral 203 10629 890 
9739 47.9 

Clasa a XIV-a seral  26 1136 313 
823 31.6 

 Anul I profesionala 487 48810 19057 
29753 61.0 

Anul II profesionala 195 13922 4390 
9532 48.8 

Anul III profesionala 196 19390 7556 
11134 56.8 

Postliceal buget 279 3828 743 
3085 11.0 

Total 33960 1129831 389504 
706659 20.8 
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2. ABANDONUL ȘCOLAR  2015-2016 

Nivel de învățământ  

 

Nr. de elevi 

 

Abandon 

nr. elevi   

% 

Abandon  

Preşcolar  1627 0 0 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 8241 54 0.65 

Gimnazial total cls V-VIII 7318 85 1.16 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 4094 32 0.78 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 1044 8 0.76 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 1076 10 0.92 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 1974 14 0.71 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 1019 12 1.17 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 955 2 0.20 

Liceal SERAL cls IX-XIV 590 40 6.77 

Liceal SERAL cls XIII 96 15 15.62 

Profesional TOTAL 588 14 2.37 

Profesional cls IX 356 8 2.23 

Profesional cls X 215 6 3.18 

Profesional cls XI 73 0 0 

Postliceal  212 22 10.37 

Postliceal şcoli de maiştri 40 0 0 

TOTAL    
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Anul II profesionala
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Număr absențe nemotivate /elev

Numar absente neotivate /elev



15 
 

3. PROMOVABILITATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

Nivel de invatamant /an 

de studiu 

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an 

Elevi 

rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Numar elevi 

promovaţi 

Total 

promovaţi 
Total Total Total 

din care 

feminin 
%  

Preşcolar TOTAL 1627 1634 1935 980 100 
Primar TOTAL clasa 

pregatitoare-IV 

8241 8116 12534 6073 94.8 
Primar clasa pregătitoare 1757 1681 2763 1370 99.41. 
Primar clasa I 1958 1901 3035 1491 96.35. 
Primar clasa IV 1749 1688 2657 1258 92.82. 
Gimnazial total cls V-

VIII 

7318 6954 8486 4431 78.38 
Gimnazial cls V 2105 2078 2468 1250 79.33 
Gimnazial cls VIII 1880 1823 2051 1123 73.12.. 
Liceal ZI ciclu inferior 

cls IX 

1044 882 1167 650 62.92. 
Liceal ZI ciclu inferior 

cls X 

1076 907 1223 675 65.01 
Liceal ZI ciclu superior 

cls XI 

1019 774 1182 618 71.43 
Liceal ZI ciclu superior 

cls XII 

955 811 986 551 58.65. 
Liceal SERAL cls IX-

XIV 

590 419 537 313 57.27 
Profesional TOTAL 588 487 351 93 55.12 
Stagii de practica a X-a  58 51 122 4 52.93 
Profesional cls IX 356 289 266 67 92.0 
Profesional cls X 157 122 140 43 80.36 
Profesional anul III 73 55 62 3 84.9 
Postliceal TOTAL 212 175 170 10 77.38 
Postliceal şcoli de maiştri 40 37 39 1 100 
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

4. ELEVI CU NOTELE SCĂZUTE LA PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

Nivel de învătământ /an de studiu 
Număr de elevi cu notele scăzute la purtare 

note intre 9.99 si 

7 

note sub 

7 

pentru 

absenţe 

alte 

motive Preşcolar TOTAL 0 0 0 0 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 597 11 65 21 

Primar clasa pregătitoare 653 114 182 2 

Primar clasa I 160 55 68 1 

Primar clasa IV 194 26 54 0 

Gimnazial total cls V-VIII 299 33 60 1 

Gimnazial cls V 160 15 39 1 

Gimnazial cls VIII 158 18 30 0 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 30 36 45 0 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 15 2 2 0 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 107 47 47 0 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 25 0 0 0 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-

XII/XIII 

67 22 22 0 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 26 6 6 0 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 14 19 19 0 

Liceal SERAL cls IX-XIV 27 4 0 0 

Profesional TOTAL  107 47 47 0 

 TOTAL 2398 357 592 26 
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I.4 MIŞCAREA ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR  2015-2016 

Nivel de învătământ 

/an de studiu 

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

semestrului 

Mişcarea elevilor 

Total Total 
Plecaţi in alt 

județ 

Plecaţi in 

străinătate 

Veniţi din alt 

judeţ 

Veniţi din 

străinătate 

Preşcolar TOTAL 1627 1634 2 4 11 2 

Gimnazial total cls V-

VIII 7318 6954 90 32 64 14 

Liceal ZI cls IX-

XII/XIII 4094 3374 66 0 36 1 

Liceal ZI ciclu 

inferior cls IX 1044 882 23 0 17 0 

Liceal ZI ciclu 

inferior cls X 1076 907 20 0 7 1 

Liceal ZI ciclu 

superior cls XI-

XII/XIII 1974 1585 23 0 12 0 

Liceal ZI ciclu 

superior cls XI 1019 774 20 0 11 0 

Liceal ZI ciclu 

superior cls XII 955 811 3 0 1 0 

Liceal SERAL cls IX-

XIV 590 419 0 0 1 0 

Liceal SERAL cls 

XIII 96 92 0 0 1 0 

Profesional TOTAL 588 487 6 0 1 0 

Profesional cls IX 356 289 5 0 1 0 

Profesional cls X 157 122 1 0 0 0 

Profesional cls. XI-a 73 55 0 0 0 0 

Postliceal TOTAL 212 175 0 0 1 0 

Postliceal şcoli de 

maiştri 

40 37 0 0 0 0 

TOTAL  20477 17986 259 36 163 18 

 

II. MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE  
 

II.1  ÎNCADRAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONAL DIDACTIC 

În urma acţiunilor de mobilitate a personalului didactic situaţia încadrării cu personal, 

comparativ pe ultimii 3 ani școlari, s-a prezentat astfel: 

  

 

 

Personal didactic 

(nr. posturi) C.L+C.J 

Personal did. auxiliar 

(nr. posturi) 

 

Personal nedidactic 

(nr. posturi) 

2013-2014 3010,19 321,5 674,75 

2014-2015 2993,19 321,5 652,85 

2015-2016 2930,47 327,5 654,85 

2016-2017 2927,17 369,75 579,10 
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Se constată o scădere a numărului de norme/posturi didactice de la an la an, proporțional 

cu scăderea numărului de elevi și de clase. Se constată și o variație a posturilor didactice 

auxiliare și nedidactice față de anul trecut datorită trecerii, în baza legislației actuale, a unor 

categorii de personal nedidatic la personal didactic auxiliar. 

 

II.1.1 Situaţia personalului didactic comparativ pe ani școlari: 

 

Distribuirea posturilor didactice pe categorii de personal: 

   

 

 

Total 

norme 

didactice 

Titulari 

(baza+PCO) 

 

Suplinitori 

calificaţi 

(baza+ PCO) 

Personal 

asociat/pensionari 

 

Suplinitori 

necalificaţi 

 

2012/2013 3029.17 1963,38+306,66 436,08 174,21 108,76 

2013/2014 3010,19 2014,43+314,78 433,98 138,62 117,63 

2014/2015 2993 2025+306 398 129 128 

2015/2016 2930 1962+310 396 132 130 

2016/2017 2927,17 1908+306,15 476,75 102,13 133,60 

  

Concluzie: 

Se constată o scădere cu 54 a numărului de titulari în anul în curs față de anul școlar 

precedent. Explicația ar putea consta în faptul că s-a pensionat un număr de cadre didactice mai 

mare decât cadrele care s-au titularizat în urma concursului din 2016. O altă explicație ar fi că 

numărul titularilor care s-au pretransferat în alt județ a crescut față de anii anteriori. 

În procente, situația de mai sus se prezintă astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 
Categoria de personal 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

1 Titulari 
75,64% 77,54% 77,88% 77,38% 74,94% 

3 Suplinitori calificaţi 
16,28% 13,51% 13,26% 14,41% 14,39% 

5 Personal asociat/pensionari 
3,48% 4,50% 4,31% 4,60% 5,75% 

8 Suplinitori necalificaţi 
4,56% 4,43% 4,27% 3,90% 3,59% 

 

Concluzie: 

Se constată o scădere a numărului de norme ocupate de titulari, însoțită de o creștere 

proporțională a numărului de norme ocupate cu suplinitori calificați. O explicație ar fi că în anii 

trecuți o parte din directori au considerat, în statistici, titulari pe cei care nu aveau definitivatul 

dar au fost repartizați pe posturi publicate pe perioadă nedeterminată. 

Este binevenită precizarea că multe din posturile ocupate de titulari sunt ocupate de titularii din 

alte județe, în special din Argeș, dar acești titulari se detașează în județul lor sau beneficiază de 

concedii fără plată, iar multe din posturile lor devin ocupate cu suplinitori necalificați. O 

statistică interesantă a ultimilor ani arată faptul că peste 90% din titularii cu domiciliul în alte 

județe nu se prezintă la post din motivele invocate mai sus. 
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O situație care poste fi ușor observată este creșterea, ușoară, constantă, de la an la an a 

numărului de norme ocupate de personalu fără studii corespunzătoare postului. 

Referitor la posturile ocupate cu personal cu studii necorespunzătoare, situația se prezintă astfel:  

 

 

Cu studii superioare, în 

alt domeniu decât cel 

corespunzător postului 

didactic 

Studenţi, în curs de 

calificare 
Cu studii medii 

 total urban rural total urban rural total urban rural 

2012-2013 50,01 10.50 39,51 20,8 2 18,80 38,67 5,21 33,46 

2013-2014 55,14 12,30 42,84 22,74 4 18,74 39,75 6,88 32,87 

2014-2015 62 11 51 19 3 16 47 9 38 

2015-2016 66 19 47 16 3 13 47 5 42 

2016-2017 77,44 19,37 58,07 16,86 4,71 12,15 39,30 7,66 31,64 

 

Se constată o scădere a numărului de norme ocupate cu suplinitorii necalificați cu studii 

medii. 

Trebuie făcută precizarea că din cele aproximativ 19 norme ocupate cu suplinitori 

necalificați din mediul urban, mai mult de jumătate se află în localitatea Budești. 

 

II.2 ETAPE DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC 

În tabelul de mai jos sunt prezentate comparativ, etapele mobilității personalului didactic 

pentru încadrarea în anii şcolari 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015 şi 2013-2014,  din prisma 

numărului de candidaţi ale căror  cereri au fost soluţionate favorabil: 

 

 
Tip de mobilitate a personalului didactic 

2013/

2014 

2014/

2015 

2016/

2017 

2016/

2017 

1 
Menţinere ca titulari peste vârsta de 

pensionare 
16 40 65 

73 

2 Completarea normei titularilor în alte unităţi 19 24 29 19 

3 
Întregirea normei titularilor din două unităţi 

în una singură 
0 4 3 

1 

4 
Transfer pentru soluţionarea restrângerilor de 

activitate 
8 3 9 

7 

5 
Pretransfer al titularilor / pretransfer 

consimţit între unităţi 
67 51 37 

52 

6 
Detaşare pentru restrângere de activitate 

nesoluţionată 
7 3 3 

0 

7 Detaşare în interesul învăţământului 40 38 43 57 

8 Detaşare la cerere 45 28 39 24 

9 Titularizare pe baza concursului naţional 56 47 6 13 

10 Repartizare fără definitivat pe posturi 30 28 4 9 
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titularizabile 

11 
Titularizare suplinitori calificaţi Art. 

253/Legea 1/2011 
20 17 20 

10 

12 
Suplinitori calificați repartizați de ISJ, 

inclusiv prin continuitate 
219 269 263 

265 

 

Se constată un număr mare de detașări, atât la cerere cât și în interesul învățământului (82 

în total în 2015 și 81 anul în curs). O explicație ar consta în faptul că multe dintre posturi/catedre 

sunt încă ocupate de titularii cu domiciliul în alte județe care nu se prezintă la post, iar posturile 

lor nu pot fi ocupate prin pretransferare de cadrele didactice cu domiciliul în județ și care chiar 

sunt interesate de ocuparea acestor posturi. 

O altă observație ar fi că numărul celor care se titularizează este în continuare mic și, în plus, 

anul acesta, din cei 22 care au fost repartizați pe posturi titularizabile după concursul de ocupare 

a posturilor, 12 sunt din alte județe (ceva mai mult de jumătate), însă doar 1 (unul) s-a prezentat 

la post, restul ocupând prin detașare posturi în județele de domiciliu. 

II.2.1. Concursul de ocupare a posturilor 

 

 

Nr 

cand. 

înscri

și 

Nr.  

cand. 

cu 

note 

Nr. 

cand. cu 

nota 1-

4,99 % 

Nr. 

cand. cu 

nota 5-

5,99 % 

Nr. 

cand. cu 

nota 6-

6,99 % 

Nr. 

cand. cu 

nota 7-

7,99 % 

Nr. 

cand. cu 

nota 8-

8,99 % 

Nr. 

cand. cu 

nota 9-

9,99 % 

 

 

Nr. 

cand. 

cu nota 

10 

20

14 336 275   20.36%   17.45%    9.09%   20.36%   23.64%    8.73% 

 

20

15 239 132 42,42% 24,24% 12,87% 9,84% 9,09% 0,75% 

0,75% 

20

16 204 175 44% 20,57% 14,28% 10,86% 7,43% 2,85% 

 

 

Concluzie: 

Se observă că procentul celor care au luat note peste 7 a fost în scădere (peste 50% în 

2014, respectiv 20% în 2015 și 2016), iar procentul celor care au luat note sub 5 a fost în creștere 

(20% în 2014 față de 42% în 2015 și 44% în 2016). De menționat că în anul 2014 au participat la 

concurs peste 100 de candidați din alte județe, mult mai mulți decât în 2015 și 2016, acesta fiind 

și principala cauză a faptului că în 2014, când au fost mai mulți candidați din alte județe, 

rezultatele au fost mai bune comparativ cu ultimii 2 ani când județul Călărași s-a clasat pe 

ultimul loc în țară. De precizat că marea majoritate a posturilor titularizabile sunt ocupate, în 

urma concursului, de candidați mai bine pregătiți din alte județe dar, din păcate, acești candidați 

nu rămân la post (se detașează în județul lor sau, în lipsa detașării, solicită concediu fără plată 

sau intră în concediu medical), iar multe din școlile din județ nu își rezolvă problemele de 

încadrare. 

În tabelul de mai jos este reprezentată corelația dintre disciplinele de concurs la care 

candidații au obținut note peste 7 și posturile publicate pentru concurs: 
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Nr 

crt 
Disciplina de concurs 

Număr 

posturi 

publicate 

pentru 

ocupare pe 

perioadă 

nedeterminată 

Număr 

candidați 

cu note 

peste 7 

Observații 

1 

EDUCATIE FIZICA SI 

SPORT 
6 2 

Ambii cu domiciliu în 

alte județe 

2 EDUCATOARE 15 3  

3 INVATATORI 19 3  

4 

LIMBA ENGLEZA 11 8 

Doar un candidat cu 

domiciliu în județul 

Călărași s-a titularizat 

5 LIMBA FRANCEZA 2 0  

6 

MATEMATICA 7 23 

Din care 14 au 

domiciliu în alte 

județe; un singur 

candidat cu domiciliu 

în județul Călărași s-a 

titularizat 

7 

LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

4 11 

Din care 10 au 

domiciliu în alte 

județe; nici un 

candidat cu domiciliu 

în județul Călărași nu 

s-a titularizat 

8 RELIGIE ORTODOXĂ 2 2  

9 

EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ 
0 1 

 

10 

CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICA 
0 2 

 

11 GEOGRAFIE 0 4  

12 ISTORIE 0 2  

 

Disciplinele cu concurență mare la concurs au fost, ca în fiecare an, limba română și 

matematica. La cele 2 discipline, din totalul celor care s-au titularizat doar unul a fost din județul 

Călărași. Un lucru notabil este faptul că la aceleași 2 discipline din totalul celor titularizați doar 2 

sunt la post (unul cu domiciliul în județul Călărași și celălalt din alt județ). Ca în fiecare an 

posturile sunt ocupate de cei din alte județe și, din păcate, nu se prezintă la post. Titularizarea în 

condițiile actuale nu rezolvă problemele de sistem ale județelor de tipul Călărașului și nu va fi 

niciodată stabilitate la nivelul școlilor. Ideal pentru județul nostru, dar și pentru alte județe cu 

același profil cu al Călărașului, ar fi să nu mai 

stabilim viabilitatea posturilor, iar după concurs să repartizăm cadrele didactice fără a le 

titulariza, apoi, în următorul an să se facă titularizarea în baza art 253 din LEN. 

 



21 
 

1. Aspecte care trebuie remediate:  

Comunicarea inspectorat - unități școlare (directori, cadre didactice) trebuie îmbunătățită 

prin crearea unor mijloace moderne de comunicare (forum, blog etc). 

Trebuie organizate întâlniri cu directorii unităților școlare prin care să se disemineze 

diverse proceduri dar și noutățile privind mobilitatea personalului didactic 

Trebuie realizate, în continuare, materiale suport pentru mobilitatea personalului didactic 

(decizii, proceduri etc) care să vină în sprijinul directorilor 

Înspecții în unitățile școlare pentru verificarea încadrării și remedierea situațiilor care pot 

apărea. 

2. Ca o concluzie finală: 

 

Metodologiile de mișcare sunt un cadru necesar parcurgerii tuturor etapelor privind 

selecția, evidența și încadrarea cadrelor didactice, însă ele nu pot cuprinde toate situațiile 

specifice fiecărui județ în parte. Sunt județe care au probleme specifice diferite de ale altor județe 

și a căror politică de resurse umane nu poate coincide cu a altora. Pentru unele județe, în special 

în județele care sunt și centre universitare, presiunea pe posturile vacante este mare și în acest 

caz concursurile de titularizare sau etapele de pretransferare sunt o miză foarte mare pentru 

candidați.  

Nu același lucru se poate spune și despre Călărași, unde experiența ultimilor ani ne-a 

demonstrat că tinerii cu domiciliu în județ nu sunt interesați să îmbrățișeze cariera didactică din 

cauza motivației foarte slabe pe care o oferă această profesie. Este interesant de precizat că în 

ultimii 10 ani niciun absolvent din clasele de matematică-informatică ale municipiului Călărași 

nu a ales o carieră didactică.  

Mai mult, în 2015, din cei 47 de absolvenți ai claselor cu profil vocațional-pedagogic, 

doar 12 s-au înscris la concursul de ocupare a posturilor, din aceștia 6 nu au promovat 

bacalaureatul, iar din cei participanți la concurs, niciunul nu a obținut notă peste 5 la proba 

scrisă. Situația este mai alarmantă pentru anul 2016 când, din cei 28 de absolvenți ai claselor cu 

profil pedagogic înscriși la BAC, doar 3 s-au înscris la concursul de ocupare a posturilor, iar unul 

a obținut notă peste 5. 

O altă analiză interesantă arată că în anii în care oferta de posturi pentru concurs a fost 

bogată, numărul candidaților din alte județe a fost ridicat (cam un sfert din candidați au provenit 

din alte județe) și marea majoritate a posturilor titularizabile au fost ocupate de acești candidați, 

mai bine pregătiți decât cei din Călărași. Din păcate, așa cum am precizat și anterior, titularii din 

alte județe nu au rămas la post, detașându-se sau solicitând concedii, iar la nivelul județului am 

reușit cu mare greutate să găsim suplinitori care să ocupe posturile rezervate de acei candidați. 

Evident că la următoarele etape de pretransfer candidații respectivi au obținut posturi în județele 

de domiciliu, iar situația ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată în județul Călărași nu a 

putut fi soluționată ani buni. Dacă administrațiile locale și-ar da mai mult interes și ar considera 

învățământul o prioritate pentru comunitate, atunci ar putea găsi soluții pentru motivarea 

candidaților și atragerea unei părți dintre ei pentru a rămâne la post. 

Conducerile unităților școlare au înțeles că o cale de rezolvare a acestei probleme 

specifice județului nostru o reprezintă publicarea posturilor pentru angajare pe perioadă 

determinată, adică netitularizabile. În felul acesta posturile nu vor mai fi tentante pentru cei din 

alte județe, iar candidații din Călărași au posibilitatea să le ocupe și apoi să se titularizeze în baza 

articolului 253 din Legea Educației Naționale. Dacă pregătirea de bază a acestor candidați ar fi 

temeinică --- și în acest sens, masterele didactice ar putea fi o soluție--- această politică de 

resurse umane ar putea da rezultate bune. Un exemplu de bună practică pentru județul nostru o 

constituie parteneriatul Teach for Romania prin care s-a demonstrat că o motivare financiară 
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suplimentară a candidaților de a accepta posturi în zone defavorizate ale județului, completată de 

o pregătire temeinică și o îndrumare a lor la fel de serioasă, poate rezolva o problemă spinoasă a 

județului și chiar poate aduce plus-valoare sistemului.  

 
III ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL INSTITUȚIONAL 

 

Condiţiile actuale ale mediului economico-social, transformările permanente, la care sunt 

supuse instituţiile de învăţământ, determină un ansamblu de schimbări în plan strategic şi 

operaţional, şcoala practic devenind un „actor” principal al comunităţii. Consecinţa directă a 

unor astfel de procese complexe impune o schimbare şi de atitudine, la care ştiinţa 

managementului trebuie să ofere soluţii concrete. Performanţa de ansamblul a organizaţiei 

şcolare nu mai înseamnă doar o serie de rezultate înregistrate la diferite acţiuni cu caracter 

educaţional sau existenţa unor personalităţi de excepţie pe anumite domenii, ca rezultat al 

instruirii didactice şi de specialitate realizată. În prezent, performanţa unei unităţii şcolare trebuie 

apreciată printr-un sistem de indicatori, corelat şi alcătuit din informaţii specifice provenite, atât 

de pe plan intern instituţiei, dar şi de pe plan extern, cu prioritate din domeniile de interacţiune 

directă şi indirectă.  

Reuşita pe acest plan al performanţei poate fi asigurată de adoptarea unei atitudini pro 

active la nivelul echipei de management, care trebuie să devină iniţiatorul dar şi continuatorul 

unor acţiuni complexe, orientate în principal, pe relaţii de parteneriat şi colaborare. 

Managementul şcolar reprezintă, în perioadă actuală, o provocare continuă, ce poate fi dusă 

către o performanţă ridicată numai dacă persoanele desemnate ţin seama de funcţionalitatea 

complexă cerută unei şcoli, cunosc şi aplică un sistem de cunoștinţe din ştiinţa conducerii, dacă 

sunt capabile să utilizeze o serie de tehnici si metode care să confere procesului de învăţământ 

consistentă, dinamism şi eficienţă. Pentru aceasta nu este suficientă experienţă de viaţă, este 

necesar şi un proces de instrucţie în arta managementului şcolar şi educaţional.  

  Preocupările privind calitatea învăţământului călărăşean şi prevederile cadrului  legislativ 

constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între direcțiile  strategice ale  

Inspectoratului Școlar Județean Călărași, obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare 

economică şi socială, specifice unei economii bazate pe cunoaştere. Astfel, accentul este  pus pe 

dimensiuni şi principii specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor 

şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare 

individualizate, introducerea unor mijloace noi de selectare şi organizare a conţinutului 

disciplinelor de învăţământ, adaptarea acestui conţinut al învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi 

la caracteristicile pieţei forţei de muncă, responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate 

de educaţie. Se urmărește ca școala să fie axată îndeosebi pe dezvoltarea acelor capacităţi 

intelectuale ale tinerilor, care să le permită şi să le faciliteze acceptarea noilor provocări, 

adaptarea la ritmul schimbărilor, capacitatea de a se concentra pe ce şi cum trebuie făcut în mod 

concret şi calitativ. 

În contextul promovării descentralizării instituţionale şi a sistemului de asigurarea a 

calităţii la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a 

urmărit și  în anul școlar 2015-2016, creşterea calităţii actului educaţional, sporirea accesibilităţii 

la educaţie, reducerea absenteismului şi mărirea ratei de succes şcolar, modernizarea 

infrastructurii şcolare şi implementarea descentralizării instituţionale, toate acestea în scopul 

formării şi dezvoltării personalităţii elevilor. 

Activităţile derulate în anul şcolar 2015-2016 au vizat gestionarea în parametri ai calității 

a resurselor umane, didactice, financiare şi informaţionale, coordonarea managementului  

instituţiilor şcolare din reţea, evaluarea directorilor,a proiectelor în care sunt implicaţi partenerii 
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sociali, organizarea, monitorizarea și desfășurarea examenelor naţionale, pentru elevi și pentru 

profesori, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare. 

 

A.Inspecția școlară generală ca formă specifică a inspecției de evaluare instituțională și 

al cărui obiect îl reprezintă evaluarea întregii activități a unității de învățământ preuniversitar, în 

calitate de furnizor direct de servicii educaționale, a urmărit managementul şcolar, 

managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii 

resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

regulamentelor iar concluziile formulate pentru  anul școlar 2015-2016 pot fi sintetizate astfel: 

 

1. Constatări privind capacitatea managerială de a-şi îmbunătăţi propria activitate managerială 

(de planificare, organizare, monitorizare, evaluare) în scopul dezvoltării  instituţionale.  

 

  În rapoartele de inspecție se apreciază ca aspecte pozitive: implicarea structurilor 

manageriale în realizarea proceselor ciclice de autoevaluare instituțională și de asigurare a 

calității și valorizarea informațiilor în revizuire a ofertei educaționale în mare parte din unități. 

Viziunea managerială  se bazează în majoritatea școlilor inspectate  pe o bună cunoaştere a 

realităţii şi stării învăţământului din unitatea de învățământ. 

Interesată de menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare, conducerea şcoalii și-a pliat activitatea 

pe Proiectul de Dezvoltare Instituțională,  ce  realizează o analiză pertinentă a mediului intern si 

extern, motivează alegerea țintelor strategice și exprimă  clar viziunea si misiunea școlii. 

În elaborarea strategiei de dezvoltare a școlii, PDI-ul are un caracter 

realist(realizabil/fiabil),  

este potrivit atingerii scopurilor şi obiectivelor stabilite,este simplu și precis(  cuprinde acele 

obiective și alocă acele resurse necesare realizării intențiilor),este operațional,are 

continuitate,respectă principiul flexibilității( adaptabilitatea la situații noi și alocarea unor resurse 

pentru situații neprevăzute)și are precizat orizontul temporal al fiecărei acțiuni (încadrarea 

optimă în timp).Toate acestea pentru ca Planul să poată fi menținut și aplicat atâta timp cât 

condițiile de context nu se schimbă radical.Planurile operaționale pe domenii funcționale sunt  

pertinente, logice si realiste.Planul de dezvoltare instituţională este un document important in 

viaţa şcolii, este asumat de întreg colectivul şcolii,de părinţi, comunitatea locală  şi partenerii 

educaţionali, este realizat cu rigoare, in concordanţă cu realitatea mediului intern şi extern, cu 

necesităţile de dezvoltare. 

 

2. Constatări   cu  privire la  capacitatea managerială a unităților de învățământ  de a  asigura  

infrastructura  și resursele  în vederea îmbunătăţirii rezultatelor învăţării.  

 

Managerii din majoritatea școlilor acționează astfel încât organizarea și administrarea 

școlii să susțină viziunea și scopurile acesteia. Există un management financiar responsabil ce  

stabilește  priorități pentru cheltuieli și  asigură o administrare și un control eficient. 

 Constituirea bugetului şi realizarea execuţiei bugetare s-a făcut în conformitate cu 

reglementările legale. Bugetul a asigurat funcţionarea normală a şcolilor  şi, parţial, dezvoltarea 

bazei materiale proprii (materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor şi profesorilor). 

În majoritatea școlilor, spaţiile şcolare sunt adecvate, bine întreţinute, curate, asigurând 

un climat potrivit vârstei elevilor.  Încălzirea lor se face cu ajutorul centralelor pe lemne. 

Sălile de clasă și  laboratoarele sunt bine iluminate, încălzite, ventilate și în cea mai mare 

măsură  au o suprafață adecvată grupurilor de elevi care le utilizează.Spațiile destinate ciclului 
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primar dispun de o dotare didactico-materială modernă.  La câteva școli, orele de educaţie fizică 

se derulează în sălile de sport.   

Conducerea şcolilor demonstrează preocupare pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor 

şcolare. Situațiile statistice ale școlilor relevă progresul realizat în ultimii 3 ani în construirea, 

amenajarea, dotarea și întreținerea spațiilor școlare. 

Mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare existente sunt corect administrate și  

monitorizate;  

Există planuri de îmbunătățire pentru dotarea cu mijloace de învățământ (îmbunătățirea 

bazei tehnico-materiale a cabinetelor și laboratoarelor de informatică deoarece aprox.50% din 

calculatoarele existente sunt uzate moral); Toate sălile de clasă de la grădiniță și nivelul primar 

sunt personalizate și au o diversitate de materiale de învățământ și seturi de planșe tematice. 

Mediul educaţional în care se desfăşoară procesul învăţării, respectiv  sălile de clasă, 

amenajate cu materiale didactice utile în procesul învăţării, cu mijloace ale tehnologiei 

informaţiei, cu lucrări sau produse ale activităţilor şcolare şi extraşcolare, permite dezvoltarea 

unor relaţii interpersonale pozitive în colectivele de elevi, dezvoltarea orizontului cunoaşterii pe 

multiple coordonate, favorizează succesul şcolar, creşterea stimei de sine, a ataşamentului şcolar 

etc. 

  Ariile de îmbunătățire vizează: accentuarea eforturilor de (auto)finanțare specifică, 

implicarea tuturor membrilor comisiilor în activități, precum și a cadrelor didactice și a 

beneficiarilor relevanți în procesul de asigurare a calității.  

Se constată lipsa preocupării managerilor din mai mult de jumătate din unităţile de 

învăţământ în utilizarea procedurilor speciale de evaluare şi de înregistrare a rezultatelor 

evaluării pentru grupurile vulnerabile, sau aflate în situaţie de risc educaţional, precum şi pentru 

educabilii capabili de performanţă.  

Sunt unități școlare în majoritatea lor structuri, în  care nu  toți elevii și personalul şcolii  

au acces la mijloacele de învăţământ,  auxiliarele curriculare, la bibliotecă, la tehnologia 

informatică, nu există conexiune la internet pentru comunicare. 

La o școală  cu personalitate juridică nu se utilizează laboratorul de informatică. Deși la 

inspecția școlară generală s-a recomandat planificarea lecțiilor în laboratorul de informatică la 

nivelul fiecărei comisii metodice prin stabilirea unui program de desfășurare a lecțiilor în 

laborator, creșterea gradului de atractivitate a lecțiilor, creșterea numărului de ore desfășurate în 

laboratorul de informatică și dezvoltarea la elevi a competențelor TIC, la inspecția de revenire s-

a constatat că deși există un program de desfășurare a unor lecții la învățământul primar și 

gimnazial în laboratorul de informatică, acesta nu a fost respectat decât de către  o parte din 

cadrele didactice. În unele școli profesorii nu folosesc frecvent  tehnologia informatică ( există 

dotări învechite şi nefuncţionale).  Mobilierul școlar nu este unul corespunzător în toate 

structurile evaluate. 

  Elevii cu cerințe educaționale speciale nu beneficiază întotdeauna de condiții speciale 

existând numai formal proceduri întocmite la nivelul CEAC. 

 

3. Constatări privind competenţele de comunicare ale managerului şcolar cu beneficiarii 

educaţiei şi de implicare a comunităţii în  viața şcolii.  

 

Aspectele pozitive identificate în rapoartele de inspecție din anul școlar 2015-2016  se 

referă la preocupările managerilor de a adecva metodele/mijloacele de comunicare pentru a 

asigura participarea părinților și a comunității la viața unităților. Cele mai multe unităţi şcolare 

inspectate deţin sisteme de gestionare a informaţiei, înregistrează, prelucrează şi utilizează date şi 

informaţii specifice şi le difuzează în comunitate, inclusiv prin site-uri proprii și mijloace 
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electronice de comunicare și este asigurat accesul la informațiile de interes public. Se realizează 

parteneriate cu instituții din comunitatea locală în majoritatea unităților. 

Conducerile  școlilor  au  analizat  contextul educaţional în care școlile  funcţionează,  în 

vederea proiectării unor  strategii adecvate de dezvoltare instituţională;  dezvoltă şi menţin 

legături cu părinţii, cu partenerii sociali şi autorităţile locale pentru promovarea imaginii şcolii. 

Oferta educațională este promovată cu ajutorul pliantelor, al site-ului şcolilor, dar și prin 

intermediul ședințelor cu părinții. 

Sunt elaborate proceduri care vizează proiecterea ofertei educaționale:inscrierea copiilor, 

formarea claselor. Ariile de îmbunătățire vizează: necesitatea diversificării metodelor de 

promovare a ofertei educaţionale, utilizarea mai bună a feedback-ului obţinut de la beneficiarii 

relevanţi pentru optimizarea ofertei educaţionale, actualizarea procedurilor de acces al 

persoanelor interesate la informaţiile de interes public. Este indicată, și îmbunătățirea 

comunicării interne între structure și unitatea de învățământ cu personalitate juridică. Deși toate 

unitățile au realizate parteneriate cu comunitatea locală, este necesară  extinderea și 

diversificarea parteneriatelor cu unități similare din țară și uniunea europeană. 

 

4. Constatări privind asigurarea securităţii persoanelor implicate în activitatea şcolară, în timpul 

desfăşurării programului  
 

Având în vedere faptul că delicvența juvenilă are implicații deosebite, cu efecte pe termen 

lung, asupra care săvârșesc fapte antisocială iar înregistrarea unor astfel de incidente în școli 

induce un sentiment de insecuritate cu implicații negative asupra procesului educațional, 

îmbunătățirea climatului de siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ 

preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar cu caracter permanent pentru Inspectoratul Școlar 

Județean Călărași. În acest context, siguranța în unitățile de învățământ din județul Călărași 

presupune o conjugare constantă a eforturilor tuturor celor cu atribuții sau preocupări în acest 

domeniu: părinți,cadre didactice, autorități locale, poliție, precum și a altor actori sociali care pot 

contribui în mod concret la asigurarea siguranței în mediul școlar.  

În baza Legii 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, completată 

cu modificările aduse de Legea 29/2010, Protocolul de cooperare privind prevenirea și 

combaterea delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ 

preuniversitar, între M.E.N. și M.A.I. din 20 februarie 2013, Inspectoratul Școlar Județean 

Călărași a adaptat planul de măsuri privind creșterea sigurașței în unitățile de învățământ din 

județul Călărași. 

 

5. Constatări privind respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor  

 

Ca aspecte pozitive înregistrate în anul școlar 2015-2016 pot fi enumerate: existența 

structurilor manageriale organizate conform prevederilor legale, capacitatea de proiectare 

strategică și operațională pentru funcționarea curentă, existența documentelor și stabilirea corectă 

a fluxurilor de comunicare în majoritatea unităților de învățământ din județ.  

Eforturile manageriale sunt focalizate pe funcționarea curentă cu exploatarea adecvată a 

resurselor existente.  

Managementul calității este considerat de conducerea școlii, parte integrantă și 

inseparabilă a funcționării și dezvoltării unității de învățământ fiind utilizate proceduri pentru 

proiectarea și planificarea dezvoltării unității școlare, implementarea programelor și acțiunilor 

stabilite, monitorizarea funcționării unității școlare, evaluarea modului în care funcționează și se 

dezvoltă unitatea de învățământ.  
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Climatul organizațional existent este unul care stimulează angajarea, responsabilizarea, 

motivarea personalului și obținerea unei eficiențe maxime a activității care se desfășoară în 

școală. 

Buna funcţionare a tuturor compartimentelor şcolilor oferă stabilitate şi condiţii de lucru 

motivante pentru angajaţi. Activitatea în şcoli se derulează fără perturbări majore, iar relaţiile la 

nivelul colectivului de cadre didactice se caracterizează prin respect, colaborare şi sprijin, pe 

cunoaşterea şi  îndeplinirea de către fiecare a atribuţiilor ce le revin. 

Oferta educațională este promovată cu succes în comunitatea locală în majoritatea 

școlilor inspectate. Elevii şi părinţii lor sunt informaţi cu privire la oportunităţile de educaţie şi 

de formare. 

În unele unități școlare, din fondurile Primăriei se acordă premii cu ocazia anumitor 

acțiuni. Promovarea imaginii şcolii  a devenit o preocupare a cadrelor didactice din majoritatea  

școlilor. Școlile utilizează ca modalități de promovare pliante , site-ul școlii și  participă la la 

Târgul  ofertei educaţionale organizat la nivelul județului Călărași. 

Se înregistrează progres în planificarea, realizarea şi promovarea ofertei educaționale. 

Activitatea din majoritatea școlilor este vizibilă în comunitate prin activitățile extracurriculare pe 

care le desfășoară în cadrul parteneriatelor.Procedurile de acces al persoanelor interesate de 

informaţiile de interes public sunt simple, transparente şi îmbunătăţite periodic cu informaţii 

privind posibilităţile de continuare a studiilor i.Feedback-ul obţinut de la beneficiarii relevanţi 

este monitorizat şi utilizat pentru revizuirea strategiei de elaborare a ofertei educaţionale. 

Ariile de îmbunătățire se referă la eliminarea formalismului din documentele proiective, 

eliminarea erorilor de completare a documentelor școlare, stabilirea clară și realistă și 

monitorizarea priorităților de etapă, consultarea sistematică a beneficiarilor și optimizarea 

comunicării cu aceștia, intensificarea eforturilor de dotare și optimizare a spațiilor școlare. 

Nu se remarcă un progres în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor informatice şi de 

comunicare la alte discipline din curriculum-ul naţional, sau la decizia şcolii, în afara ariei 

curriculare „Tehnologii”. De asemenea, este necesară revizuirea politicilor de personal, cu 

atragerea de resurse umane adecvate unității. 

 

B. Aspecte ale monitorizării activităţii de management instituţional desfăşurată în   anul 

şcolar 2015-2016 

 

1. Constatări referitoare la respectarea  legislației   privind curriculumul national: 

 

  Acestea  sunt cunoscute şi respectate (competenţe generale şi specifice, conţinuturi, 

sugestii metodologice, evaluare). Curriculumul şcolii asigură aplicarea curriculumului naţional 

pentru toate clasele, conţinand şi o componentă CDŞ, care cuprinde extinderi şi opţionale. 

Programele sunt intocmite corect şi sunt avizate de inspectorul de specialitate.  

În proiectarea curriculară, cadrele diactice se bazează pe achiziţiile anterioare ale fiecărui elev, 

conţinuturile, obiectivele de referinţă/ competenţele specifice şi activităţile de învăţare fiind 

planificate a se derula într-o ordine logică, făcând apel şi la experienţa de viaţă a elevilor. 

  Modul de stabilirea disciplinelor opționale este cel corespunzaror metodologiei, sunt 

respectate  procedurile si pașii in stabilirea optionalelor. 

  Cadrele  didactice și-au planificat corect continuturile curriculum-ului obligatoriu si ale 

celui optional, respectând numărul de ore din  planul-cadru pentru fiecare clasă. 

În proiectarea curriculară, cadrele diactice se bazează pe achiziţiile anterioare ale fiecărui elev, 

conţinuturile, obiectivele de referinţă/ competenţele specifice şi activităţile de învăţare fiind 

planificate a se derula într-o ordine logică, făcând apel şi la experienţa de viaţă a elevilor. 
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  Sunt propuse,  strategii alternative de  evaluare, fapt ce motivează implicarea efectivă a 

unui numar mare de elevi. 

  În majoritatea școlilor cadrele didactice lucrează în echipă în proiectarea activităților de 

predare-învățare-evaluare, se consultă, fac schimb de păreri și idei. 

 

2.  Constatări referitoare la măsurile întreprinse pentru prevenirea absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

Elaborarea, la nivelul compartimentului management al ISJ Calarași şi al unităţilor de 

învăţământ, a programelor de măsuri privind prevenirea şi combaterea absenteismului şi 

abandonului şcolar. 

Actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar şi identificarea cauzelor 

acestuia. 

Consilierea conducerilor şcolilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni preventive şi 

de diminuare a abandonului şcolar. Monitorizarea unităţilor şcolare ce se înregistrează cu cazuri 

de abandon şcolar. 

Monitorizarea operaționalizării la nivelul unităţilor şcolare a situaţiei absenţelor pe clase 

şi la nivelul unităţii de învăţământ; analiza periodică a situaţiei frecvenţei elevilor la cursuri;, 

raportarea situaţiei absenteismului şcolar; actualizarea bazei de date şi monitorizarea punctuală a 

copiilor aflaţi în situaţii de risc (din  familii cu dificultăţi materiale, financiare, cu probleme 

sociale şi de sănătate, familii dezorganizate, cu părinţi plecaţi în străinătate etc.). 

Propunerea unor soluţii pentru readucerea copiilor la şcoală: abordarea punctuală a 

problemei readucerii la şcoală a copiilor care abandonează şcoala; demersuri pertinente, 

perseverente şi corelate din partea şcolii (conducere, diriginţi, profesori); evidenţa nominală a 

copiilor aflaţi în situaţie de abandon şcolar; identificarea şi cunoaşterea cazuisticii fiecărei situaţii 

de abandon şcolar; 

 

3.  Constatări referitoare la organizarea internă a unităţii de învăţământ: 

 În majoritatea școlilor, personalul didactic şi nedidactic  demonstrează un nivel ridicat de 

cunoaştere a modului de organizare, de luare a deciziilor, de comunicare şi de raportare, a 

procedurilor interne care vizează funcţionarea eficientă a şcolii. Este cunoscut, prelucrat, discutat 

regulamentul intern. Nu există sesizări privind abaterea personalului de la programul unităţii.      

  Consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi CEAC respectă graficul şedinţelor şi 

tematicile stabilite şi se întrunesc lunar sau  de câte ori situaţia intervenită o impune. 

 Consiliul elevilor se întruneşte în majoritatea școlilor o dată pe lună și de câte ori este nevoie   la 

iniţiativa elevilor.  

 Consiliului reprezentativ al părinţilor se întruneşte  de câte ori este nevoie. 

Componența consiliuui consultativ al elevilor şi comitetul părinţilor reflectă structura 

etnică a populaţiei şcolare. 

În majoritatea școlilor se urmărește implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinţi, 

consiliul local în luarea deciziilor şi în realizarea lor diferenţiat, în concordanţă cu specificul 

local. 

 

4. Constatări referitoare la funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ 

Managementul calității este considerat de conducerea școlii, parte integrantă și 

inseparabilă a funcționării și dezvoltării unității de învățământ fiind utilizate proceduri pentru 

proiectarea și planificarea dezvoltării unității școlare, implementarea programelor și acțiunilor 

stabilite, monitorizarea funcționării unității școlare, evaluarea modului în care funcționează și se 

dezvoltă unitatea de învățământ.  
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  Climatul organizațional existent este unul care stimulează angajarea, responsabilizarea, 

motivarea personalului și obținerea unei eficiențe maxime a activității care se desfășoară în 

școală. 

  Buna funcţionare a tuturor compartimentelor şcolilor oferă stabilitate şi condiţii de lucru 

motivante pentru angajaţi. Activitatea în şcoli se derulează fără perturbări majore, iar relaţiile la 

nivelul colectivului de cadre didactice se caracterizează prin respect, colaborare şi sprijin, pe 

cunoaşterea şi  îndeplinirea de către fiecare a atribuţiilor ce le revin. 

Toate școlile  fac dovada existenței unui sistem de colectare, analiză şi utilizare a 

indicatorilor naţionali privind educaţia (SNIE) şi a celor cuprinşi în standardele naţionale. Baza 

de date este actualizată periodic, pe baza rezultatelor monitorizării proceselor şi activităţilor din 

şcoală. Rezultatele evaluărilor elevilor se găsesc în format electronic, în portofoliile cadrelor 

didactice și în dosarele comisiilor metodice. Toate documentele școlii se găsesc atât în format 

electronic cât și în format editat. Evaluarea cadrelor didactice este centralizată informatic atât la 

secretariat, cât și la comisia CEAC. 

 Această comisie  a realizat  în majoritatea școlilor o bază de date care cuprinde: 

portofoliile profesorilor, cursurile de perfecționare, date statistice ale rezultatelor elevilor la 

examenele naționale.  

 

C. Propuneri de acțiuni și măsuri, la nivelul compartimrntului ”Management și dezvoltare 

instituțională” din cadrul   Inspectoratului Școlar Călărași,  pentru sprijinirea unităților 

școlare, pe baza concluziilor desprinse în urma inspecțiilor școlare realizate în anul școlar 

2015-2016 

 

  Din  analiza efectuată s-a constatat că putem vorbi despre construirea și dezvoltarea unui 

sistem educaţional de calitate atunci când toţi partenerii care contribuie la acesta sunt mulţumiţi 

de modul în care acesta funcţionează.  

  Dacă condensăm la maxim exprimările putem spune că sistemul educaţional este de 

calitate dacă elevul este mulţumit, iar acesta va fi mulţumit dacă va simți că școala îi pune în 

valoare aptitudinile și îi dezvoltă competențe, iar în final inserţia lui socială şi profesională este 

de success.Și în mod evident şi părinţii şi angajatorii şi autorităţile, vor privi cu satisfacție 

rezultatele. 

Putem să spunem că avem calitate în educație dacă copiii/elevii participă cu plăcere la 

activitățile de învățare, dacă aceștia constată că activitățile propuse sunt compatibile de 

aspirațiile lor de dezvoltare personală. 

 

       Propunem ca acțiuni pentru sprijinirea școlilor, prin optimizarea managementului la 

nivelul unităților de învățământ: 

 

1. Susţínerea utilizării eficiente a resureslor şi auxiliarelor curriculare de calitate, specifice 

disciplinelor, în primul rând valorificarea şi valorizarea învăţării experienţiale și prin proiecte; 

2. Monitorizarea progresului şcolar şi utilizarea eficientă atât a metodelor şi instrumentelor de 

evaluare sumativă cât şi a celor de evaluare formativă pe parcursul întregului an şcolar cu 

respectarea standardelor de evaluare; 

3. Stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor pentru obţinerea unor rezultate mai bune la 

disciplinele din domeniul MaST (matematică, fizică, biologie, chimie, discipline tehnice); 

4. Stimularea şi monitorizarea participării profesorilor la sesiunile de comunicări ştiinţifice ale 

profesorilor, respectiv la conferinţe naţionale şi internaţionale;  
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5. Valorificarea experienţelor pozitive şi a produselor elevilor prin organizarea şi desfăşurarea de 

expoziţii tematice şi concursuri de proiecte ale elevilor  (gimnaziu şi liceu); 

6. Promovarea unor politici care să sporească preocupările unităţilor şcolare pentru realizarea 

parteneriatelor instituţionale în cadrul proiectelor şi programelor naţionale şi international; 

7. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în dezvoltarea competenţelor tehnice de 

utilizare a TIC. Este, de asemenea, extrem de importantă dezvoltarea capacităţii de cercetare, de 

construire, de testare şi de reflectare asupra modalităţilor de integrare a TIC în predare; 

8. Cadrele didactice trebuie să-şi centreze activitatea pe: 

-Maximizarea rezultatelor învăţării la elevi utilizând decizia de evaluare bazată pe date 

obiective şi pe progres (pe „valoare adăugată”). 

-Dezvoltarea tuturor competențelor cheie, la toate disciplinele de studiu. 

-Creşterea motivaţiei pentru învăţare în rândul elevilor şi dezvoltarea unei atitudini 

pozitive faţă de învăţarea pe tot parcursul vieţii şi din toate situaţiile de viaţă – prin utilizarea 

experienţei de viaţă a elevilor, prin caracterul aplicativ al cunoştinţelor şi prin caracterul 

inter/trans/multidisciplinar al predării. 

-Oferirea unui feed-back constructiv elevilor în privinţa rezultatelor învăţării, bazat, de 

asemenea, pe „valoare adăugată”. 

 9. Este necesară o regândire a comunicării didactice. Dialogul este important în dezvoltarea 

învăţării independente. Din această perspectivă, a obişnui elevii cu regulile dialogului eficient 

conduce la construirea unui mod individual eficient de raţionare. Profesorul ar trebui să planifice 

şi să organizeze   „secvenţe” de dialog care să faciliteze producerea înţelegerii la elevi, ţinând 

cont de caracteristicile managementului clasei.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

C.  CONTROLUL CALITĂȚII  PROCESULUI DE 

PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

PRIN INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

 

Actele normative care au stat la baza planificării, organizării şi desfăşurării 

activităţii de inspecţie şcolară 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Actele normative subsecvente Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

 Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMECTS nr. 5547/06.10.2011; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006; 

 H.G. 21/2007 privind standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor 

de învăţământ; 

 Regulamentul intern al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași ; 

 Planul managerial al ISJ Călăraşi pentru anul şcolar 2015-2016; 

 Procedurile operaţionale ale ISJ Călărași privind inspecţiile şcolare; 

 Harta inspecţiilor şcolare din judeţul Călăraşi; 

 ROFUIP, aprobat prin OMEN nr. 5115 din 15.12.2014. 

 

Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară 

Obiectivul principal al ISJ Călăraşi privind inspecţia şcolară, ca modalitate de evaluare 

externă a calităţii şi a nivelului atingerii standardelor educaţionale de către elevi, a urmărit 

creşterea eficienţei şi calităţii procesului de învăţământ, în conformitate cu politica 

educaţională la nivel naţional. 

 Obiectivele generale urmărite în cadrul inspecţiilor: 

• evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ; 

• îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, prin evaluarea conformităţii funcţionării şi 

dezvoltării unităţii de învăţământ cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu 

politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile 

individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei; 

• consilierea şi sprijinirea unităţii de învăţământ şi a personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi; 

• evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi 

personalizate a programei şcolare, planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de 

învăţare; 

• consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de 

planificare şi proiectare didactică; 

• evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii 

didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 

• consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea şi utilizarea unor 

strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 

• evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) şi lecţiile din cadrul Platformei AEL în activitatea didactică; 

• consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea TIC şi a lecţiilor AEL 
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în activitatea didactică; 

• evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de învăţare 

diferenţiată; 

• consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu utilizarea unor metode de învăţare 

diferenţiată; 

• evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în 

cadrul activităţilor de predare - învăţare; 

• consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de 

evaluare în 

cadrul activităţilor de predare - învăţare; 

• consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri 

opţionale; 

• consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilităţile de dezvoltare profesională şi 

evoluţi 

 

Criteriile care au stat la baza selectării unităţilor de învăţământ si a cadrelor 

didactice inspectate 

• anul ultimei inspecţii generale realizate în unităţile şcolare din judeţ; 

• rezultatele la examene naţionale 2015; 

• performanţele la olimpiade, concursuri, examene naţionale, testări periodice etc; 

• situaţia încadrării cu personal didactic (calificat, necalificat, debutant), ponderea 

cadrelor didactice care au obţinut grade didactice; 

• climatul de muncă şi spiritul de emulaţie din colectivele didactice (au fost incluse în 

grafic unităţi şcolare în care s-au semnalat tensiuni între cadrele didactice sau între 

acestea şi echipa managerială sau relaţii tensionate şcoală-familie, şcoală-comunitatea 

locală). 

 

Tipurile de inspecţie realizate 

a) Inspecţie şcolară generală 

Inspecții generale realizate în anul școlar 2015-2016: 

Semestrul I: Școala Gimnazială nr.1 Belciugatele, Școala Gimnazială Unirea, 

Școala Gimnazială nr.1Ciocănești, Liceul Tehnologic George Călinescu Grădiștea 

Semestrul II: Școala Gimnazială nr.1 Lehliu-Gară, Liceul Alexandru Odobescu 

Lehliu-Gară, Liceul Tehologic Duiliu Zamfirescu Dragalina, Școala Gimnazială 

Jegălia  

 

Număr de unităţi 

planificate pentru 

inspecţie şcolară 

generală 

Număr de unităţi 

inspectate 

Justificarea schimbărilor 

produse sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs. 

8 8 - - 
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b) Inspecţie de revenire 

         

 
În 

școlar 

2015/

2016 

au 

fost realizate și inspecțiile de revenire la unitățile de învățământ la 

care a avut loc inspecție generală în anul școlar 2014/2015 și în semestrul I al anului școlar 

2015-2016 Toate unitățile inspectate au întocmit Planuri de îmbunătățire, aprobate de către 

inspectorul coordonator.  

Scopul inspecțiilor: 

- Analiza şi evaluarea modului în care şcoala a realizat acţiunile cuprinse în planul de 

îmbunătăţire pe care l-a întocmit in urma inspecţiei generale 

- Evidenţierea progreselor realizate de către şcoală în perioada post-inspecţie 

Echipele constituite au analizat modul de punere în practică a recomandărilor din 

Planurile de îmbunătățire și au realizat Raportul asupra inspecțiilor de revenire. 

 

c) Inspecţie tematica 

 

Număr 

inspecţii 

tematice 

planificate 

Număr 

inspecţii 

tematice 

realizate 

Nr. de unităţi 

de învăţământ 

planificate 

pentru 

inspecţie 

Număr de 

unităţi 

inspectate 

Justificarea 

schimbărilor 

produse sau a 

nerealizării 

tuturor 

inspecţiilor 

Obs. 

10 10 94 P.J. 94 P.J. 

- Inspecţiile s-au 

finalizat cu note de 

control, rapoarte de 

monitorizare, si 

rapoarte cu sinteza 

inspectiilor 

 

 

 

 

d) Inspecție  de specialitate 

Număr 

inspecţii de 

revenire 

planifícate 

Număr inspecţii de 

revenire realizate 

Justificarea nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs. 

8 8 - - 

Niveluri de evoluţie în cariera 

didactică: definitivat, gradul 

didactic II, gradul didactic I, 

echivalarea titlului ştiinţific de 

doctor cu gradul didactic I 

Număr cadre 

didactice 

înscrise 

 

 

Nr. inspecţii efectuate 

speciale ICI IC2 

Definitivat 137 240 0 0 

Gradul didactic II (toate 

sesiunile în derulare) 
226 88 58 70 



33 
 

 

e) Inspecţie şcolară pentru soluţionarea unor sesizări 

În anul şcolar 2015-2016, s-a monitorizat activitatea de soluţionare a unui număr de 43 petiţii în 

care s-au semnalat o serie de disfuncţionalităţi din sistemul de învăţământ preuniversitar din 

judeţul Călăraşi. 

Pe domenii de activitate situaţia se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Continutul 

Adresate 

ISJ 

Adresate 

MENCS 

Consiliul 

Judetean / 

prefectura 

 

1  

Activitatea 

managerială a 

directorilor 

6 4 3  

2  

Incadrarea cu personal 

didactic, didactic-

auxiliar şi nedidactic 

(restrângeri, 

transferări, detaşări, 

concurs) şi contestaţii 

drepturi salariale 

5 3   

3  
Relaţia cadru didactic 

- elev/ părinte 
8 6 -  

4  
Sesizări ale 

comunităţii locale 
1 1 -  

5  Alte probleme 2 2 -  

6  TOTAL 24 16 3  

 

 Problemele ridicate în scrisorile, reclamaţiile, sesizările şi contestaţiile depuse şi la 

audienţe au fost rezolvate de către inspectorii desemnaţi de conducerea I.Ş.J. 

S-au analizat operativ progresele înregistrate/disfuncţiile apărute în vederea stimulării, 

valorificării, rezolvării şi eliminării acestora la timp, cu eficienţă şi obiectivitate. Aspectele 

reclamate de petiţionarii care s-au adresat Inspectoratului şcolar sunt legate de probleme de 

încadrare, continuitate pe post, detaşări, recunoaşterea vechimii la catedră, comportament 

necorespunzător al unor directori şi cadre didactice, cazuri de violenţă între elevi sau de 

Gradul didactic I (toate 

seriile în derulare) 
324 66 90 78 

Inspecţii curente 
615 cadre 

inspectate 
- -  
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agresiune verbală şi fizică asupra elevilor de către cadre didactice, solicitarea de microbuze 

şcolare, obligativitatea frecventării cursurilor de către elevii de cetăţenie străină, înfiinţarea de 

noi grupe de grădiniţă, starea necorespunzătoare a clădirii şcolii. 

Petiţionarii care s-au adresat Prefecturii şi Consiliului Judeţean Călăraşi au semnalat 

probleme referitoare la comportament necorespunzător al unor directori şi cadre didactice, starea 

necorespunzătoare a clădirilor în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar. 

Soluţionarea sesizărilor şi petiţiilor de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a fost 

făcută cu promptitudine şi nu s-au înregistrat întârzieri în transmitere răspunsurilor. S-au analizat  

operativ progresele înregistrate/disfuncţiile apărute în vederea stimulării, valorificării, rezolvării 

şi   eliminării acestora la timp, cu eficienţă şi obiectivitate. 

 f)  Inspecţii pentru validarea rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic/ monitorizarea externa a procesului de autoevaluare in unitatile scolare 

cu invatamant profesional si tehnic 

 

DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL DIN PERSPECTIVA DISCIPLINEI 

EDUCAȚIE TIMPURIE 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei 

 

Număr norme didactice an școlar 2015-2016: 428 

Număr persoane angajate semestru I an școlar 2015-2016: 427 

Număr cadre didactice titulare: 319 

Număr cadre didactice debutante / definitivat / gradul II / gradul I  

Debutanți: 40 

Definitivat: 89 

Gradul II: 68 

Gradul I: 199 

Număr cadre didactice necalificate: 40 

Număr de 

unităţi 

învăţământ 

planificate 

Număr de 

unităţi 

inspectate 

Perioada de 

desfăşurare a 

inspecţiei 

Justificarea 

schimbărilor 

produse sau a 

nerealizării tuturor 

inspecţiilor 

Obs. 

9 9 15.10-15.12. 2015  - S-au încheiat rapoarte 

de inspecţii pentru 

validarea rapoartelor de 

autoevaluare pe 2014-

2015 şi proces verbal 

9 9 9-21.05.2016 - S-au încheiat rapoarte 

de monitorizare externa 

-CNDIPT 
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2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar  

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 21  

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 1  

Număr inspecții: 

 a) curente: 48 

 b) speciale: grad I: 8, grad II: 8, def: 14 

Inspecții realizate de către metodiști: 38 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate: 

- existența documentelor specifice    

- analiza documentelor specifice                                                                                                                                                                                                                                                

- asistenţa şi analiza activităților la grupă                                                                                                                                                                                                                                               

- consilierea educatoarelor în proiectare şi utilizarea strategiilor moderne 

• Valorizarea activității metodiștilor: 

Cei zece metodiști implicați în efectuarea inspecțiilor școlare au făcut în anul școlar 

2015-2016 o echipă foarte bună cu inspectorul școlar pentru educație timpurie, activitatea lor 

fiind valorizată prin îndeplinirea atribuțiilor specifice. De remarcat este faptul că profesorii 

metodiști au oferit sprijin și modele practice și eficiente pentru activitatea didactică și 

extracurriculară a cadrelor didactice, în special a celor debutante, printr-o consiliere de calitate. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

 

Aspecte pozitive: 

 

- Aplicarea curriculumului pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani în funcție de 

particularitățile psiho-pedagogice ale fiecărei grupe și de resursele existente la nivelul unității 

de învățământ, de pregătirea și experiența fiecărui cadru didactic, de didactica specialității, 

dar mai ales de nevoile și interesele individuale ale copiilor; 

- Respectarea planului de învățământ în vigoare în planificările săptămânale și a cerințelor 

curriculumului (interdisciplinaritate, abordare integrată a conținuturilor prin proiecte 

tematice); 

- Diversificarea ofertei care stă la baza curriculumului la decizia școlii și a programului de 

activități extracurriculare, concepute și stabilite în conformitate cu nevoile și interesul 

copiilor; 

- Utilizarea tuturor tipurilor de opțional, din domenii diverse: cultural-artistice, sportive, 

sociale; 

- Consultarea părinților în stabilirea curriculumului la decizia școlii; 

- Consemnarea rezultatelor evaluării ințiale și valorificarea acestora în realizarea caracterizării 

grupei și în întocmirea planificării; 

- Abordarea tuturor modalităților de evaluare formativă – orală, grafică și practic-acțională, 

prin utilizarea unor tehnici și instrumente diverse: chestionare, fișe de evaluare, realizarea 

unor produse etc., astfel încât să fie apreciate corect atât cunoștințele asimilate, cât și unele 

competențe formate; 

- Abordarea evaluării de tip ameliorativ; 

- Rolul stimulativ şi motivant al evaluării pentru copii; 

- Folosirea și aplicarea achizițiilor copiilor prin evaluare și feed-back permanent; 
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- Obiectivitatea și tactul cadrelor didactice în evaluarea progresului preșcolarilor pe termen 

scurt și lung. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

 

- Conceperea și implementarea unor proiecte educaționale care să vizeze formarea și 

dezvoltarea competențelor cheie la copiii preșcolari, cu accent pe activitatea remedială și pe 

activitatea cu copiii capabili de performanță;  

- Identificarea unor parteneri educaționali care să faciliteze dezvoltarea curriculară a unității;  

- Chestionarea periodică a beneficiarilor educației și adaptarea curriculumului la nevoile 

acestora;  

- Corelarea obiectivelor cu conținuturile selectate, cu strategiile alese și cu particularitățile 

grupei de copii, permițând individualizarea învățării, astfel încât să fie respectate cerințele 

curriculare; 

- Diferențierea și individualizarea sarcinilor de învățare în concordanță cu vârsta și capacitățile 

copiilor;  

- Monitorizarea și valorificarea rezultatelor obținute de copii în cadrul tuturor activităților;  

- Diversificarea instrumentelor de evaluare și utilizarea într-un mod cât mai frecvent a 

autoevaluării și coevaluării;  

- Utilizarea auxiliarelor didactice ca instrument în evaluarea cunoștințelor și deprinderilor de 

lucru individual, precum și în activitățile de tip remedial, atât în activitățile pe domenii 

experiențiale, cât și în cele liber alese, desfășurate în centrele de activitate; 

- Proiectarea personalizată a activităților pe terment lung și scurt; 

- Elaborarea corectă a programelor de curs opțional și respectarea calendarului și procedurilor 

de avizare; 

- Studierea și aplicarea noutăților metodice vizând conceperea și realizarea planificării 

anuale/săptămânale;  

 Monitorizarea rezultatelor și a progreselor obținute de cadrul didactic în cadrul acțiunilor 

metodice  și a modului în care competențele sale sunt valorificate în demersul didactic. 

 

Cauze identificate: 

 

- Insuficienta pregătire de specialitate prin unele instituții de formare inițială; 

- Lipsa experienței didactice; 

- Lipsa metodicilor de specialitate; 

- Preluarea  proiectării din ghiduri și îndrumătoare fără adaptarea acesteia la specificul grupei; 

- Existenţa pe piaţă a unor publicaţii „model” care nu respectă specificaţiile curriculumului și 

care sunt folosite ca sursă de inspirație în proiectare; 

- Preluarea de pe internet a unor planificări, fără a fi prelucrate şi adaptate;  

- Studierea insuficientă a Curriculumului pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani; 

- Superficialitatea unor cadre didactice în întocmirea planificării anuale/săptămânale/zilnice; 

- Incapacitatea unor cadre didactice de a elabora programe de curs opțional; 

- Utilizarea insuficientă sau deloc a informațiilor/competenţelor/abilităţilor obținute la diferite 

forme de perfecționare în activitatea la clasă; 

- Comunicarea insuficientă cu celelalte cadre didactice din unitate, și chiar cu conducerea 

unității. 
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4. Calitatea demersului didactic și a activităților de învățare observate 

 

Aspecte pozitive: 

 

- Abordarea unui stil didactic preponderent comunicativ – formativ, stimulativ pentru copiii 

preșcolari; 

- Derularea unui demers didactic în concordanță cu interesele și nevoile de dezvoltare ale 

copiilor; 

- Derularea demersului didactic în baza unor strategii clare, interactive, menite să dezvolte 

personalitatea copiilor și interesul pentru cunoaștere; 

- Încurajarea copiilor  să gândească singuri, să ia decizii şi să găsească soluţii pentru rezolvarea 

problemelor întâlnite, să comunice între ei și cu adulții; 

- Centrarea învățării pe interesele copilului, activitatea desfășurându-se pe centre de activitate, 

frontal și individual, cu accent pe activitățile de dezvoltare personală; 

- Abordarea de către educatoare a unei atitudini apropiate și stimulative față de copii, aceştia 

fiind  încurajaţi și sprijiniţi în eforturile lor de învăţare; 

- Utilizarea strategiilor didactice activ-participative, care pun în valoare potențialul copiilor; 

- Utilizarea auxiliarelor didactice de calitate, aprobate de MENCȘ; 

- Utilizarea  materialelor didactice realizate în mod creativ de educatoare;  

- Organizarea mediului educațional în acord cu vârsta copiilor și specificul activităților derulate; 

- Interesul majorităţii educatoarelor pentru realizarea unui act educațional de calitate; 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru propria formare continuă. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

 

- Schimbarea perspectivei asupra învățării active prin folosirea în mai mare măsură a 

metodelor interactive de grup, care dinamizează activităţile, în locul metodelor și procedeelor 

clasice, perimate și lipsite de eficiență în activitatea de predare-învățare-evaluare, bazate pe 

discursul preponderent al educatoarei; 

- Aprofundarea cunoașterii și aplicării manierelor de integrare a conținuturilor; 

- Atingerea performanțelor într-o activitate  prin operaționalizarea corectă a obiectivelor și 

stabilirea unui număr rezonabil de obiective operaționale, în concordanță cu grupa de vârstă a 

copiilor;  

- Selectarea conținuturilor în acord cu interesele actuale ale copiilor zilelor noastre; 

- Folosirea materialelor realizate de copii în scopul învăţării; 

- Eficientizarea spaţiului educaţional prin delimitarea clară a centrelor de activitate și dotarea 

acestora cu materiale atractive, adecvate centrului şi proiectului tematic în derulare, precum 

și particularităților grupei de copii; 

- Gestionarea eficientă a timpului alocat, acordându-se o mai mare atenție timpului necesar 

feed-back-ului; 

- Studierea tuturor metodicilor de specialitate şi consemnarea sintetică în caietul de studiu 

individual a informaţiilor dobândite;  

- Monitorizarea modului în care sunt valorificate în demersul didactic cunoștințele și 

competențele dobândite de cadrele didactice în cadrul cursurilor de formare.   
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Cauze identificate: 

 

- Carenţe în pregătirea de specialitate (metodica specifică activităţilor, managementul grupei); 

- Lipsa interesului pentru studierea metodicilor de specialitate; 

- Lipsa  preocupării pentru dezvoltarea unei practici didactice de calitate; 

- Disfuncționalități în operaționalizarea obiectivelor; 

- Greutăți în integrarea conținuturilor; 

- Lipsa  unor elemente de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice, în funcţie de vârsta 

şi particularităţile individuale ale copilului. 

 

5.   Activități / manifestări / întâlniri coordonate la nivel județean 

 

- Inspecții generale / speciale; 

- Consfătuiririle județeane anuale; 

- Cercuri pedagogice semestriale, cu temele: Exemple de bune practici privind abordarea 

integrată a activităților instructiv-educative din educația timpurie, Parteneriate educaționale 

interjudețene, naționale, internaționale – împărtășirea bunelor practici, Cunoașterea, 

observarea și evaluarea copilului în grădinițele de copii (exemple de utilizare eficientă a 

instrumentelor promovate de MECȘ); 

- Activități specifice consiliului consultativ al specialității; 

- Ședințe de lucru, activități de consiliere și monitorizare a directorilor unităților de învățământ 

preșcolar, metodiștilor, responsabililor de cercuri pedagogice, a cadrelor didactice înscrise la 

examenele pentru obținerea titularizării și a gradelor didactice; 

- Mese rotunde organizate în scopul diseminării unor proiecte educaționale; 

- Întâlnirea cadrelor didactice cu inspectorul școlar general MENCȘ pentru educație timpurie 

pentru analiza unor aspecte legate de învățământul preșcolar din județul Călărași, în urma 

inspecției efectuate în martie 2016; 

- Excursie metodică la Balcic; 

- Concursuri și manifestări artistice ale copiilor preșcolari: Concurs județean de dans popular 

„Cu pași mici pe scena mare” – ediția a II-a și Festivalul de obiceiuri și tradiții de iarnă 

„Moștenitorii” ediția I, concurs regional „Zâmbetul copilăriei” – ediţia a XII- a Ilfov,  

Festivalul naţional „Steluţele dansului” – Râmnicul Sărat, Cu europa la joacă...., Proiect 

educaţional Rafa – Girafa, Ateliere de lucru – Kreul, Ziua porţilor deschise, Târg de ofertă 

educaţională, Smarty etc. 

 

6. Analiza SWOT a disciplinei în urma inspecțiilor / activităților realizate 

 

Puncte tari: 

 

• Proiectarea didactică, bazată pe principiul predării integrate a conţinuturilor, presupunând 

o analiză a componentelor curriculum-ului (finalităţi, conţinuturi, strategii, evaluare) şi 

elaborarea unei ipoteze de lucru; 

• Planificarea activităţilor reflectă coerenţă atât pe orizontală (în cadrul unei zile de lucru), 

cât şi pe verticală (pe parcursul unei săptămâni, a unei luni calendaristice) a modului în 

care obiectivele, conţinuturile se corelează pe o durată mai mare de timp, asigurând un 

continuum al acţiunii cadrului didactic în scopul stimulării dezvoltării copilului; 

• Formularea obiectivelor operaționale în termeni de competență și urmărirea realizării lor 

pe parcursul întregii ativități; 
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• Conceperea și derularea tipurilor de activități conform curriculumului, în funcție de 

nivelul grupei și de particularitățile sale; 

• Adaptarea corectă a conţinuturilor la particularităţile de vârstă ale copiilor; 

• Creativitate în selectarea conţinuturilor învăţării, a strategiilor didactice, cât şi în 

realizarea unor mijloace didactice utilizate în activităţi; 

• Organizarea programului zilnic într-un mod ludic, prin abordarea integrată a activităților 

pe domenii experiențiale, a jocurilor și activităților liber alese și a activităților de 

dezvoltare personală; 

• Implicarea copiilor în alegerea subiectelor pentru învățarea prin proiecte tematice;  

• Abordarea frecventă a lucrului în echipă, pe grupuri mici și în perechi, prin desemnarea 

liderilor și distribuirea sarcinilor în cadrul echipelor, activități ce impun studiu de caz, 

experimente, activități  practice etc.; 

• Utilizarea metodelor activ-participative moderne, în alternanță cu cele tradiționale; 

• Folosirea unei palete largi și atractive de mijloace și instrumente  de predare-învățare-

evaluare; 

• Utilizarea evaluărilor în efectuarea diagnozelor și prognozelor corecte; 

• Folosirea unor forme variate de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi experienţelor de 

viaţă dobândite de preşcolari; 

• Organizarea eficientă a mediului educațional pentru activitățile de învățare și pentru 

procesul de socializare;  

• Crearea diverselor materiale didactice de către cadrele didactice și utilizarea lor eficientă 

în procesul instructiv-educativ; 

• Abordarea unui CDŞ diversificat, în raport cu nevoile şi aptitudinile copiilor, cu 

interesele acestora și ale părinților; 

• Planificarea și derularea unor activități extrașcolare variate și atractive; 

• Motivarea și stimularea permanentă a preșcolarilor; 

• Stabilirea unor relații calde, apropiate cu copiii din grupă; 

• Grija permanentă pentru sănătatea și securitatea copiilor; 

• Implicarea familiei în activitatea copiilor din grădiniță și din afara ei; 

• Ponderea mare a  cadrelor didactice calificate și cu experiență didactică; 

• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare iniţială și perfecţionare continuă 

organizate/avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice; 

• Stabilirea unor relații de parteneriat real și eficient cu familia și comunitatea. 

 

Puncte slabe: 

 

• Competențele proiective scăzute ale unor cadre didactice, ca efect al dezinteresului acestora 

față de studierea curriculumului pentru educația timpurie, a literaturii de specialitate și față 

de exersarea demersului de proiectare săptămânală și zilnică; 

• Operaționalizarea incorectă a obiectivelor, lipsa de realism și gradul scăzut de realizare a 

acestora; 

• Formalismul abordat de unele cadre didactice în realizarea documentelor de proiectare; 

• Preluarea unor așa zise modele de proiectare existente pe internet și/sau în diverse publicații; 

• Superficialitatea procesului de predare-învățare-evaluare;  

• Insuficienta cunoaştere a didacticii disciplinei; 

• Dificultăți de coordonare a activităților integrate; 

• Prestația profesională slabă în raport cu standardele și lipsa efectului reglator la cadrele 

didactice debutante; 
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• Discursul excesiv al cadrelor didactice în detrimentul comunicării preșcolarilor; 

• Utilizarea cu preponderenţă, în unele cazuri, a metodelor tradiţionale şi insuficienta tratare 

diferenţiată, ceea ce determină menţinerea activităţilor în tiparele clasice; 

• Aplicarea insuficientă a unor modalităţi de stimulare a creativităţii; 

• Insuficienta valorificare a aptitudinilor și deprinderilor copiilor în diferite contexte create;  

• Dotarea insuficienă și/sau inadecvată a spațiului educațional ce necesită o mai mare 

implicare a cadrelor didactice pentru organizarea acestuia în sensul stimulării preşcolarilor;  

• Insuficienta utilizare a materialelor didactice necesare stimulării procesului de asimilare şi 

exersare în plan acţional; 

• Utilizarea în exces a auxiliarelor didactice și a evaluării prin fişe de lucru în detrimentul 

altor metode relevante pentru stabilirea evoluţiei copilului; 

• Folosirea în mică măsură a unor mijloace moderne de învăţământ: video-proiector, soft-

uri educaţionale, lecţii asistate pe calculator, deși grădinițele sunt dotate cu astfel de 

materiale; 

• Abordarea, ]n unele cazuri, a unui stil didactic care nu motivează corespunzător 

participarea copiilor la activitate; 

• Dozarea necorespunzatoare a timpului pentru activitățile didactice propuse; 

• Existența unor situații de comunicare ineficientă la nivelul unităţii: manager-cadru 

didactic, cadru didactic-cadru didactic, cadru didactic-părinți; 

• Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru propria dezvoltare profesională; 

• Utilizarea sporadică a studiului individual de specialitate pentru autoperfectionare; 

• Insuficienta valorificare a chestionarelor periodice aplicate beneficiarilor  educației;  

• Implicarea redusă a cadrelor didactice în proiecte ce vizează schimburi de experiență 

profesională; 

• Numărul redus al cadrelor didactice care ating standardele impuse de examenele de 

titularizare și definitivat. 

 

Oportunități: 

 

• Politicile și strategiile naționale care vizează educația timpurie, cu accent pe proiectele și 

programele care stimulează frecventarea grădiniței de către copiii de vârstă preșcolară; 

• Înțelegerea și asumarea îndatoririlor profesionale în legătură cu practicile și politica 

școlară; 

• Parteneriatele cu diverese instituții furnizoare de programe educaționale specifice vârstei 

preșcolare; 

• Implementarea strategiilor privind descentralizarea învățământului și a celor privind 

asigurarea calității procesului instructiv-educativ; 

• Implicarea unităţilor de învăţământ în procesul de selecţie şi angajare a personalului 

didactic; 

• Existența unei palete largi de cursuri de formare oferite de Casa Corpului Didactic și de 

alți furnizori de formare, care pot asigura cadrelor didactice competențe necesare în 

creșterea calității demersului didactic; 

• Culegerea de bune practici în cadrul cercurilor pedagogice, cu accent pe aspectele 

metodice ale predării în învățământul preșcolar călărășean; 

• Legăturile profesionale eficiente stabilite cu colegii din școala proprie și din alte unități 

similare din județ sau din alte județe sau chiar din alte țări; 

• Parteneriatul activ și eficient al grădiniței cu familiile preșcolarilor;  
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• Posibilitatea de a iniția parteneriate cu comunitatea. 

 

Amenințări: 

 

• Lipsa grădinițelor în unele localități rurale de domiciliu al copiilor de vârstă preșcolară; 

• Scăderea demografică din ultimii ani; 

• Reducerea populației rezidente din România prin migrare externă; 

• Creșterea numărului de familii care migrează pe perioade scurte de timp în țările 

europene împreună cu copiii, fără a-i înscrie în vreo formă de învățământ, revenirea lor în 

țară și reintegrarea în sistemul nostru de învățământ necesitând un efort suplimentar din 

partea cadrelor didactice; 

• Numărul important de copii care rămân în grija bunicilor/rudelor în timp ce unul sau 

ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

• Situația materială precară a multor familii și interesul scăzut față de educație al acestora; 

• Salariile prea puțin motivante care determină o parte dintre cadrele didactice debutante să 

renunțe la post pentru a munci în străinătate; 

• Suprasolicitarea cadrelor didactice cu volumul mare de documente care trebuie întocmite, 

ceea ce reduce timpul care ar trebui alocat perfecționării și autoperfecționării; 

• Pregătirea profesională inițială deficitară a tinerilor absolvenți; 

• Tendinţa cadrelor didactice de centrare exclusiv pe acumularea de credite transferabile și 

minimalizarea nevoilor punctuale de formare; 

• Identificarea greoaie a unor parteneri educaționali care să faciliteze dezvoltarea 

curriculară a unității. 

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul 2016-2017 

 

• Îmbunătățirea prestațiilor profesionale prin: 

o buna cunoaștere a cerințelor curriculare; 

o aprofundarea cunoștințelor metodologiei de predare și evaluare; 

o cunoașterea psihopedagogică a preșcolarilor și a procesului de dezvoltare umană 

și aplicarea  eficientă a  setului de instrumente elaborat de MENCȘ, pentru 

stimularea, monitorizarea şi aprecierea pregătirii pentru şcoală a copilului 

preşcolar; 

o formarea continuă a tuturor cadrelor didactice; 

o implicarea activă a cadrelor didactice în procesul educativ; 

o implicarea familiei în procesul didactic; 

• Petrecerea unui timp de calitate în grădiniță de către copii, părinți și cadre didactice; 

• Crearea unei atmosfere de lucru relaxantă  (oameni fericiți = oameni eficienți); 

• Monitorizarea şi consilierea cadrelor didactice, în scopul îmbunătăţirii calităţii educației, 

cu accent pe: 

o tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării-evaluării, astfel încât să 

se asigure progresul şcolar al tuturor copiilor; 

o participarea tuturor cadrelor la formele de perfecţionare continuă organizate la 

nivelul unităţii şcolare şi la nivel judeţean; 

• Continuarea proiectelor la nivel județean începute în anii școlari anteriori; 

• Inițierea și derularea de proiecte și programe în acord cu recomandările MENCȘ şi cu 

nevoile şi interesele proprii. 
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ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

RESURSE UMANE  
Număr norme didactice an școlar 2015-2016: 717 

Număr cadre didactice titulare: 524 

Număr de cadre didactice necalificate: 32 

Numărul total de cadre didactice: 717: din care: 

Debutanți -51 

Gradul didactic definitiv-74  

Gradul didactic II- 139 

Gradul didactic I-384 

Total- 648 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorul școla: 

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 13 

Număr inspecții tematice în specialitate: 5 

Număr inspecții stadiale (inopinate) -16 

Număr inspecții: 

a) curente:  grad II -18 grad I- 48 

b) speciale: grad I: 40 , grad II:17 , def:17 

 

Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

- Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a elabora    pe baza lecturii 

personalizate a programei școlare a planificărilor calendaristice, a proiectelor unităților de 

invățare, proiectelor didactice; 

- Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii didactice 

corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea și utilizarea unor 

strategii didactice corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe; 

- Evaluarea capacității cadrului    didactic inspectat de a integra T I C în activitatea 

didactică; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat in legătură cu integrarea T IC in activitatea 

didactică; 

- Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metode de invățare 

diferențiată; 

- Consiliereaca cadrului   didactic inspectat in legătură cu utilizarea unor metode de 

invățare diferențiată; 

- Evaluarea capacității cadrului     didactc inspectat de a integra elementele de evaluare in 

cadrul activităților de predare-invătare; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat in legătură cu integrarea elementelor de evaluare 

in cadrul activităților de predare-invațare; 

- Consilierea cadrelor didactice in vederea diversificării ofertei curricular de cursuri 

opționale, 

- Consilierea cadrelor didactice in legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și 

evoluție în carieră 
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- Verificarea demersurilor întreprinse de catedrele/comisiile metodice de specialitate 

pentru valorificarea datelor rezultate în urma administrării testelor de evaluare inițială, 

evaluare națională clasele a II a, a IV a rapoarte de analiză, planuri de măsuri, proiectarea 

de trasee individuale de învățare pentru fiecare clasă). 

 

 Inspecții realizate de către metodiști: - 67 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

- Metodiştii au contribuit la efecuarea inspecţiilor stabilite în graficul semestrial şi anual de 

inspecţii; 

- Metodiştii au propus soluţii eficiente în cadrul inspecţiilor şi au consiliat pe cei inspectaţi; 

- Un număr mare de metodişti au fost implicaţi, în acest an şcolar, în realizarea inspecţiilor 

generale 
                                                                        

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

 

Aspecte pozitive: 

- S-a constatat o evidentă îmbunătăţire a calităţii programelor şcolare redactate de către 

cadrele didactice  

- Alegerea disciplinelor pentru CDŞ s-a realizat în raport strict cu resursele materiale şi 

umane ale unităţii şcolare, cu cerinţele, disponibilităţile oferite de comunitatea locală. 

- Majoritatea opţionalelor s- au încadrat în structuri logice în concordanţă cu specificul 

vârstei, asigurându- se releţionarea obiectivelor şi conţinuturilor informaţionale 

 

Aspecte de remediat: 

- Avizarea opţionalelor în perioada prevăzută de calendar cu respectarea metodologiei 

- Abordarea intra-, inter/transdisciplinară a conţinuturilor prin proiectarea şi diversificarea 

gamei de discipline opţionale specifice; 

 

4. Calitatea demersului didactic și a activităților de învățare observate la cadrele 

didactice asistate: 

 

 

Aspecte pozitive: 

- Cadrele didactice din învățământul primar și-au întocmit, în majoritate, documentele 

personale de planificare/proiectare a activității didactice conform orientărilor 

metodologice în vigoare, adaptând parcursurile de instruire la specificul colectivelor de 

elevi și resursele didactico-materiale ale școlii.  

- Unitățile de învățare sunt realizate în baza conținuturilor prevăzute de programele 

școlare, fiind alocat un număr corespunzător de ore. 

- Cunoștințele și noțiunile sunt prezentate de către învățătorii calificați cu acuratețe, în mod 

accesibil, prin explicații însoțite de activități care vizează identificarea și aplicarea 

acestora în alte contexte. 

- Elementele de conținut sunt integrate în structuri intradisciplinare și, de multe ori, se 

realizează corelații interdisciplinare, asigurându-se astfel facilitarea înțelegerii noțiunilor, 

crearea altor situațți de învățare. 

- Activitățile de învățare sunt organizate judicios, susțin explicațiile învățătorului și vizează 

formarea competențelor de bază prevăzute de finalitățile curriculare. 
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- Strategiile didactice utilizate în lecții au caracter participativ;  metodele tradiționale de 

predare sunt armonizate cu cele moderne, materialele didactice sunt integrate oportun în 

activități, iar formele de organizare alternează în timpul lecțiilor, oferind posibilități de 

colaborare, interrelaționare la nivelul grupelor de elevi. 

- Temele pentru acasă sunt propuse în corelație cu elementele de conținut științific predate, 

se verifică cantitativ și calitativ, corectându-se rezolvările eronate, acolo unde este cazul. 

- În evaluarea formativă, ponderea o reprezintă activitățile în clasă, iar în evaluarea 

sumativă se apelează atât la metodele tradiționale, cât și la unele din cele moderne 

(portofoliul tematic, proiectul harta conceptuală). 

- Elevii dețin cunoștințele prevăzute de programele școlare și au formate deprinderile 

intelectual-practice specifice fiecărei discipline de studiu la nivel mediu și bun, în 

majoritatea cazurilor elevii reușind să le aplice în diferite contexte de învățare. 

- Elevii manifestă interes pentru cunoaștere, se implică în activitățile de învățare, lucrează 

independent în timpul lecțiilor. 

- Învățătorii asigură un climat optim învățării, atât prin amenajarea spațiului clasei, cât și 

prin manifestarea unor componente distincte ale stilului democratic, bazat pe încredere, 

încurajare și comunicare deschisă, de multe ori învățătorul asigură suportul afectiv-

emoțional, în special pentru elevii lăsați în grija bunicilor, altor rude. 

- Elevii sunt receptivi la sarcinile propuse de învățători, acordă atenția cuvenită învățării în 

clasă, manifestă spririt colegial și, cei mai mulți, obțin rezultate bune și progrese pe 

termen scurt.      

 

Aspecte care necesită îmbunatățiri: 

 

- Modelele orientative de planificare/proiectare a activității la clasă preluate de pe internet, 

din broșurile existente pe piață au devenit pentru unii învățători documente personale, 

fără fi prelucrate sau adaptate la specificul școlii sau al colectivului de elevi, de aceea, 

aceste materiale nu-și dovedescd funcționalitatea. 

- Unii învățători prezintă conținuturile învățării ca simple informații, explicațiile nu 

clarifică noțiunile și cunoștințele, iar activitățile de învățare sunt, de multe ori, dialoguri 

care vizează reproducerea cunoștințelor sau identificări ale acestora, aplicațiile propuse 

elevilor nu suntslectate după criterii didact5ico-metodice și nu sunt realizate corelațiile 

intradisciplinare, precum integrarea cunoștințelor și noțiunilor în structuri coerente. 

- Încă se utilizează preponderent de către unii învățători metodele expozitive de predare, 

strategiile dirijate, materialele didactice lipsesc sau doar se prezintă fără a fi suport de 

învățare; de asemenea activitatea pe grupe au alternarea formelor de activitate nu 

reprezintă parctici constante. 

- Activitățile integrate, interdisciplinare la clasele pregătitoare și clasa I sunt, în general, 

desfășurate formal și, în special, la activitățile asistate.    

- Evaluarea formativă și cea sumativă nu reprezintă, parte integrantă a procesului 

instructiv-educativ, aceste activități fiind organizate necorelat cu acțiunile de predare-

învățare, uneori conținuturile evaluării nu reprezintă subiectul lecțiilor desfășurate. 

- Deși în majoritatea colectivelor există elevi cu dificultăți în învățare, învățătorii nu 

asigură sarcini de lucru diferențiate și, de multe ori, nu sunt activizați în lecții nici la 

activitățile cu grad mic de dificultate. 

- Deși în clasă manifestă curiozitate pentru cunoaștere și interes pentru învățare, mulți elevi 

rămân cu ceea ce învață în clasă, deoarece pentru mulți temele pentru acasă reprezintă 
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doar ceea ce au scris, conținuturile științifice prezentate în manual nefiind lecturate, 

rezumare într-o învățare individuală 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

- Organizarea și monitorizarea Consfătuirilor județene ale cadrelor didactice de specialitate 

învățământul primar pe centre metodice ș cercuri pedagogice din învățământul 

preuniversitar, 

- Pregătirea  activităților metodice de la nivelul cercurilor pedagogice – activitate cu 

coordonatorii de cerc pedagogicc si profesorii metodiști; 

- Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice din învățământul primar, prin activitățile 

desfășurate la cercurile pedagogice, 

- Monitorizarea actualizării în școli a planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016, 

a organizării  „Zilei Porților deschise”, a respectarii metodologiei de inscriere la clasa 

pregatitoare si clasa I: 

- Monitorizarea desfășurării  activităților  organizate în săptămâna „Școala Altfel”  - „Să 

știi mai multe, să fii mai bun!” , la clasele primare; 

- Monitorizarea activității Comisiilor de organizare si de administrare a Evaluarilor 

Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a in anul școalr 2015-2016 de la nivelul unităților 

de invățământ din județ; 

- Monitorizaea  și organizarea desfășurării concursurilor specifice  claselor primare și 

olimpiadelor la cls.a-IV-a  

- Organizarea și monitorizarea  concursului de ocupare a posturilor vacante/ rezervate de 

catre suplinitori  calificați și necalificați ; 

- Stabilirea comisiilor pentru concursurile școlare școlare, clasele a II-a si a IV-a in cadrul 

Consiliului Consultativ; 

- Participarea in cadrul simpozionului international „Orizonturi didactice ”, edția XIV, 

2015; coordonare- secțiunea învățământ primar; 

- Consilierea cadrelor didactice debutante/necalificate; 

- Membru in Comisia de examen la bacalaureat, Evaluare național 

  Propuneri, soluţii de optimizare:  

- Optimizarea activităţilor de formare şi perfecţionare metodico- ştiinţifică prin :  

- Stagii de formare pe teme de didactica disciplinei şi cunoaşterea noutăţilor din domeniul 

curricular.  

- Eficientizarea activităţilor de cerc pedagogic şi din comisiile metodice, care să valorifice 

experienţa pozitivă a cadrelor didactice, să faciliteze diseminarea informaţiilor şi să 

răspundă schimbărilor permanente care fac din educaţie un proces în continuă mişcare, 

racordat la explozia informaţională şi, mai ales, la schimbările sociale cărora trebuie să le 

facă faţă. 

 

6. Analiza SWOT a disciplinei în urma inspecțiilor/activităților realizate: 

 

Puncte tari:  
● Întocmirea planificărilor calendaristice şi a proiectărilor secvenţiale, pe unităţi de 

învăţare/tematice, în concordanţă cu obiectivele cadru/competenţele generale şi obiectivele de 

referinţă/competenţele specifice din Curriculumul Naţional;  
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● Preocupare pentru cunoaşterea elevilor şi pentru asigurarea unui climat de muncă susţinută 

pentru învăţare, având în vedere că mulţi dintre aceştia rămân doar cu ceea ce învaţă la şcoală, 

acasă fiind lipsiţi de supraveghere şi ajutor din partea părinţilor;  

● Orientarea gândirii elevilor în vederea producerii înţelegerii informaţiei şi aplicării acesteia în 

contexte noi, conferind lecţiilor un caracter practic-aplicativ; 

● Utilizarea unui material didactic bogat, diversificat şi atractiv, care să asigure esenţializarea, 

accesibilizarea şi sistematizarea conţinuturilor;  

● realizarea evaluării formative prin folosirea unor tehnici şi instrumente diverse de evaluare 

care pot furniza informaţii despre modul în care elevii îşi pot îmbogăţi învăţarea şi îşi pot 

dezvolta competenţele specifice; 

● Dozarea, ca volum şi dificultate, a temelor pentru acasă; acestea cuprind sarcini diversificate 

din punctul de vedere al capacităţilor solicitate: reproducere, analiză, argumentare, 

exemplificare, compunere, descoperire, documentare;  

● Atitudinea corespunzătoare faţă de învăţătură, a celor mai mulţi dintre elevii asistaţi; nivelul 

lor de pregătire este conform vârstei şi cerinţelor programelor şcolare;  

● Asigurarea feed-back-ului în procesul de învăţare; 

● Creşterea preocupării învăţătorilor pentru derularea de parteneriate educaţionale; 

● Aspectul plăcut al sălilor de clasă(mobilier, mijloace audio-vizuale moderne, folosite pe 

parcursul activităţilor asistate, lucrări ale copiilor, fotografii ale acestora la diferite activităţi 

şcolare şi extraşcolare, planşe didactice, etc.), cât şi ţinuta igienico-sanitară corespunzătoare a 

elevilor claselor ciclului primar.  

 

Puncte slabe:  

● Nepersonalizarea, de către unele cadre didactice, a documentelor de proiectare şi planificare; 

acestea nu reflectă abordarea diferenţiată şi nici reglarea abordării pe parcurs, funcţionând mai 

mult ca documente formale şi nu operaţionale;  

● Reducerea comunicării orale în clasă la întrebarea formulată de către cadrul didactic şi 

răspunsul oferit de către elev; intervenţia imediată a învăţătorului/profesorului, fără a se lăsa 

suficient timp de gândire elevului;  

● Preponderenţa activităţii frontale cu elevii, în dauna celei individuale şi a celei pe grupe; 

recurgerea, destul de rar, la lucrul în echipă; acesta nu oferă elevilor ocazia cooperării veritabile 

şi nici posibilitatea împărtăşirii ideilor, opiniilor;  

● Depăşirea programei şcolare, fără să se ţină cont de compoziţia claselor; acest tip de demers 

este dublat de absenţa diferenţierii învăţării; 

● Absenţa abordărilor integrate la clasa pregătitoare şi la clasa I, atât la Comunicare în limba 

română, cât şi la Matematică şi explorarea mediului.  

● Acordarea unei atenţii scăzute elevilor cu nevoi speciale sau cu un ritm mai lent de învăţare şi 

care întâmpină dificultăţi în însuşirea conţinuturilor prevăzute de programa şcolară; progresul 

acestora nu este corespunzător deoarece starea lor socială nu le permite să se ajute şi nici să fie 

prea mult ajutaţi de către familiile lor; 

● Preocupări parţiale pentru asigurarea de corelaţii transdisciplinare şi interdisciplinare; 

● Utilizarea pe o scară largă a instrumentelor de evaluare tradiţionaliste, în dauna tehnicilor 

alternative, moderne;  

● Ruperea temei pentru acasă de contextul de învăţare; din punct de vedere cantitativ, temele 

sunt, în multe situaţii supradimensionate, iar în majoritatea cazurilor nu se corectează şi nu se dă 

feed-back elevilor;  

● Reprezentarea slabă a TIC-ului în cadrul lecţiilor asistate; 

● Constituirea, uneori, superficială, a dosarului comisiei;  
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● Desfăşurarea, în unele şcoli, de activităţi formale, ineficiente în cadrul comisiei metodice a 

învăţătorilor. 

 

Oportunităţi:  

● creşterea preocupării autorităţilor locale pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar; 

● creşterea numărului de psihologi şcolari în şcoli, care să asigure consiliere educaţională 

copiilor şi familiei; 

● creşterea numărului de şcoli în care se face program şcolar prelungit, în sprijinul pregătirii 

temeinice şi diferenţiate a elevilor;  

● creşterea preocupării pentru crearea condiţiilor de desfăşurare a procesului didactic într-un 

mediu incluziv; 

● sensibilizarea învăţătorilor pentru operaţionalizarea competenţelor specifice şi a capacităţilor 

de învăţare ale elevilor;  

● dezvoltarea competenţelor de gestionare optimă a timpului de lucru cu elevii;  

● valorificarea, în lecţii, a experienţei de viaţă şi a informaţiilor extracurriculare ale elevilor 

 

Ameninţări: 

● diminuarea populaţiei şcolare, prin scăderea natalităţii; 

● scăderea influenţei educaţionale asupra copiilor de către familie, prin plecarea multor părinţi la 

lucru în străinătate; 

● tendinţa copiilor de a sta un timp îndelungat în faţa calculatorului/ televizorului;  

● influenţe educaţionale negative din partea mijloacelor de informare în masă;  

● tendinţă de îndrumare exagerată a activităţii elevilor şi mai slaba preocupare pentru formarea 

spiritului de iniţiativă al acestora; 

● preocuparea scăzută pentru promovarea învăţării pe bază de tehnici ludice şi jocuri didactice. 

 

 

7. Priorități ale disciplinei  pentru anul școlar 2016-2017: 

Accesul la educaţie:  
• asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate a tuturor copiilor de vârstă 

şcolară mică; 

• menţinerea în sistemul educaţional a copiilor care provin din segmente sociale 

defavorizate;  

• cunoaşterea dinamicii populaţiei şcolare;  

• reducerea absenteismului; 

• combaterea abandonului şcolar;  

Calitate in educaţie:  

• aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a 

metodologiilor specifice învăţământului primar;  

• modernizarea predării-învăţării-evaluării prin proiectarea unor strategii participative care 

să asigure învăţarea în clasă; învăţarea nu trebuie să fie un proces pasiv, ci o experienţă 

personală, la care elevii trebuie să participe;  

• îmbunătăţirea activităţii proprii prin utilizarea metodelor interactive de învăţare-predare 

şi tehnologia informaţiei şi a comunicării;  

• abordarea diferenţiată a sarcinilor de lucru pentru elevi;  

• conceperea unor teme diferenţiate, cu grad mediu de dificultate, în funcţie de aptitudinile 

elevilor 

Îmbunătăţirea colaborării cu părinţii/comunitatea locală: 
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• implicarea familiei/comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolare 

şi extraşcolare;  

• consilierea părinţilor privind educaţia copiilor în mediul familial; 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

 

Număr norme didactice an școlar 2015-2016: 

Număr persoane angajate sem I 2015-2016: 195 

Număr cadre didactice titulare: 165 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 19 

- Definitivat: 56 

- Grad II: 48 

- Grad I: 72 

 Număr de cadre didactice necalificate: - 1 (calificat în altă specialitate) 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 
 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 23 

Număr inspecții tematice în specialitate: 20 

Număr inspecții stadiale (inopinate): 9 

Număr inspecții: 67 

a) curente: 26 

b) speciale: grad I: 1 , grad II: 17 , def: 23 (12 înscrişi) – total 41 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

- evaluarea activității de predare-învățare, a aplicării elementelor specifice evaluării; 

- verificarea modului de aplicare a testelor de evaluare inițială (itemi, barem, matrice  

de specificație, raport de analiză, plan de măsuri, proiectarea unor trasee individualizate); 

- aplicarea măsurilor remediale pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor la   

evaluarea natională şi bacalaureat 2016.  

Inspecții realizate de către metodiști: 46 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

 

Aspecte pozitive 

- În anul şcolar 2015-2016 a crescut numărul opţionalelor la disciplina Limba şi 

literatura română, în special al celor care vizează dezvoltarea competenţelor de 

lectură şi formarea abilităţilor de viaţă la elevi.  

Aspecte care necesită îmbunătăţiri 

- Numărul cursurilor opţionale este redus, dacă avem în vedere rezultatele obţinute de 

elevi la examenele naţionale, importanţa pe care limba şi literatura română o are în 

cadrul disciplinelor de studiu, îndeosebi în ceea ce priveşte dezvoltarea 

competenţelor de lectură şi înţelegere a textului.  

Cauze identificate 
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       Există, în continuare, situaţii în care opţionalul nu răspunde necesităţii şcolii/elevilor, ci doar 

completează norma unor cadre didactice. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate 

 

Aspecte pozitive 

- planificarea calendaristică  anuală, semestrială și pe unități de învățare realizată în  

- concordanţă cu programa şcolară; 

- proiectarea didactică eficientă, corectă şi adaptată nivelului și particularităților  

- claselor de elevi,  la mulţi dintre profesorii asistaţi; 

- abordarea demersului didactic într-o viziune modernă, cu centrarea activităţii  pe elev  

- şi  utilizarea mijloacelor variate, a metodelor activ - participative; 

- originalitatea în abordarea unor  teme și a exemplelor de bună practică sugestive 

prezentate în cadrul cercurilor pedagogice; 

- buna pregătire ştiinţifică și metodică; abordarea interdisciplinară a lecţiei; 

- stabilirea și dozarea corectă a sarcinilor de lucru; 

- evaluarea prin instrumente specifice a  măsurii în care obiectivele au fost atinse; 

- preocuparea pentru motivarea și activizarea elevilor, formarea deprinderilor de muncă 

independentă; 

- receptivitatea faţă de perfecţionarea continuă,  valorificarea experienţei de la cursurile de 

formare în activitatea la clasă; implicarea afectivă şi asigurarea unui climat optim în 

timpul activităţilor didactice; 

- axarea demersului didactic pe formarea de competenţe, pe dezvoltarea deprinderilor; 

- realizarea unei evaluări obiective, prin îmbinarea tipurilor de itemi ( în teste sau fişe de 

lucru); adaptarea testelor la structura subiectelor pentru Evaluarea Națională; 

- monitorizarea riguroasă a rezultatelor evaluărilor, în scopul creșterii performanțelor; 

- utilizarea unor mijloace şi a unor materiale auxiliare motivante şi relevante atât pentru 

tema abordată în cadrul lecţiei, cât şi pentru  reliefarea valenţelor estetice şi educative ale 

textelor literare; utilizarea computerului în lecţie; 

- adecvarea temei, a strategiilor la grupul țintă, avându-se în vedere continuitatea 

gimnaziu-liceu; alegerea unor teme/exemple pertinente care implică valorificarea 

noțiunilor de teorie literară studiate în gimnaziu, în receptarea textului literar în liceu; 

- utilizarea unor metode variate de stimulare a elevilor; 

- valorificarea proiectelor de lectură, în vederea dezvoltării competențelor de comunicare.  

 

Aspecte care necesită îmbunătăţiri/ cauze identificate 

- slaba preocupare pentru rigoarea ştiinţificã şi gradul de sistematizare a elementelor de 

conţinut în activitatea de predare-învãţare; 

- o abordare  nu întotdeauna eficientă a textului literar, fără gradarea elementelor de 

dificultate, care ar facilita  receptarea acestuia de către elevi; 

- temele pentru acasă sunt verificate superficial, fără valorificarea acestora, prin 

completări, explicații sau aprecieri relevante; 

- utilizarea inconsecventă a metodelor alternative de evaluare; 

- slaba atenție acordată corectării răspunsurilor orale, în anumite situații( enunțuri 

incomplete sau incorecte); 

- lipsa liantului unor secvențe de învățare, în special în cazul activităților pe grupe 

(concluzii, completări, scheme pe tablă); 
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- interes limitat, în anumite cazuri, pentru valorificarea elementelor interdisciplinare și 

transdisciplinare; 

- dozarea necorespunzătoare a gradului de dificultate a problemelor în procesul învăţării, 

menită a dezvolta gândirea critică; 

- dezechilibru între activitățile pe grupe și celelalte forme de organizare a clasei; 

gestionarea necorespunzătoare a timpului alocat acestor activități; valorificarea 

incompletă a rezultatelor activităților pe grupe; 

- implicarea insuficientă a unor cadre didactice în dezbaterea temelor propuse la cercurile 

metodico-ştiinţifice, în  exprimarea unor puncte de vedere pertinente, astfel încât 

experiența pozitivă a activităților metodice să fie valorificată (în special de profesorii la 

început de carieră).  

- inconsecvenţă în practicarea unei  învăţări diferenţiate care să favorizeze performanța la 

nivelul disciplinei: nu sunt folosite la toate clasele strategii de  diferenţiere pentru a 

răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor elevilor, activităţile  de învăţare nu 

sunt suficient de variate şi diferenţiate, în funcţie de specificul colectivelor de elevi. 

- slaba implicare a elevilor în evaluare, prin apel la autoevaluare și coevaluare. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

a)  organizarea Concursului  Naţional cu participare internaţională “Ion Barbu – Dan Barbilian” 

– secţiunea concursuri de literatură;  

b)  organizarea etapelor judeţene ale olimpiadelor  şi concursurilor şcolare: 

- Olimpiada de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi liceu 

- Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă 

- Olimpiada de lingvistică “Solomon Marcus” 

- Olimpiada pentru elevii din mediul rural “Universul cunoaşterii prin lectură” 

- Concursul interdisciplinar “Cultură şi spiritualitate românească” 

c)  organizarea simulărilor organizate la nivel de judeţ şi la nivel naţional; 

d)  organizarea examenelor naţionale.  

 

6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

 

Puncte tari: 

• numărul mare de cadre didactice calificate; 

• numărul mare de cadre didactice titulare cu o pregătire ştiinţifică şi metodică bună  

• care au obţinut gradele didactice I şi II în specialitate; 

• existenţa programelor de formare a cadrelor didactice, în specialitate, didactica  

• disciplinei, utilizarea calculatorului şi a softurilor educaţionale; 

• performanţele elevilor  participanţi şi premiaţi la olimpiadele naţionale şi la  

• concursurile specifice disciplinei; 

• calitatea prestaţiei metodiştilor; 

• interesul pentru dezvoltarea personală continuă a profesorilor şi elevilor; 

• interes pentru inovarea actului didactic, plecându-se de la o proiectare didactică  

• modernă; 

• succesul de care se bucură concursul naţional “Ion Barbu – Dan Barbilian”, care  

• încurajează creativitatea şi  interesul pentru lectură. 

Puncte slabe (Weaknesses): 

• imposibilitatea încadrării cu personal didactic  titular în toate unităţile şcolare; 
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• carenţe metodice şi ştiinţifice în lecţiile unor profesori debutanţi şi stagiari; 

• lipsa de interes a unor cadre didactice pentru a participa la cercuri pedagogice sau la  

• stagiile de iniţiere metodicã; 

• întocmirea formalã a unor documente existente în mapa profesorului şi în mapa  

• responsabilului de catedrã; structurarea necorespunzătoare a demersului didactic, cu 

ignorarea coerenţei ştiinţifice şi metodice; 

• reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice; 

• dificultăţi de adaptare a elevilor care au studiat o perioadă de timp în străinătate;  

• absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar;  

• insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în special în unităţile de învăţământ  

• liceal; 

• necorelarea fondului de carte al unor biblioteci cu noile programe şi manuale şcolare; 

• slaba implicare a cadrelor didactice în elaborarea de auxiliare curriculare şi mijloace  

• de învăţământ; 

• caracterul nefuncţional al cabinetelor, cele mai multe dintre ele, improvizate şi  

• expozitive. 

Oportunități : 

• inspecția tematică, precum și inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, oferă un  

• cadru propice pentru perfecționarea cadrelor didactice prin învățarea continuă, fiind 

un prilej de consiliere științifică și metodică și un schimb de experiență; 

• continuitatea la clasă a cadrelor didactice oferă posibilitatea realizării unei proiectării  

• de lungă durată; 

• proiectarea și realizarea unor demersuri personalizate/ unor ore de pregătire  

• suplimentară pentru elevii cu dificultate la învățare, respectiv pentru elevii capabili de 

performanță; 

• elevii sunt familiarizați - pe tot parcursul celor patru ani de gimnaziu, respectiv liceu 

–  

• cu specificul probei de examen, cu modalitatea de abordare a diverșilor itemi regăsiți 

în subiecte; 

• lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic; existenţa multiplelor  

• posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice; 

• continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ, coroborată cu accesarea  

• Internetului în laboratoarele de informatică; 

• extinderea cadrului lecţiei de literatură prin activităţi extraşcolare variate, care 

implică  

• parteneriate cu instituţii de cultură; 

• Disponibilitatea manifestată  de mass-media locală pentru promovarea exemplelor de  

• bună practică şi activităţilor şcolare specifice. 

Amenințări: 

• scăderea interesului pentru învățare la elevi; 

• colaborarea deficitară școală – familie/ slaba implicare a părinților în viața școlară; 

• în unele situații, colectivele sunt prea numeroase, fapt ce îngreunează abordarea  

• diferențiată a activității. 

• migrarea cadrelor didactice tinere, bine pregătite,  către domenii mai bine plătite. 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

• asigurarea parcurgerii corecte şi adecvate a programelor şcolare în vigoare; informarea 

profesorilor privind noile planuri-cadru şi noile programe;  
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• pregătirea elevilor pentru evaluările curente şi naţionale, prin parcurgerea programelor de 

examen în vigoare, cunoaşterea modificărilor prezente în metodologii, organizarea 

simulărilor examenelor naţionale; 

• asigurarea pregătirii elevilor capabili de performanţe înalte, conform solicitărilor venite 

din partea acestora şi oferirea de sprijin celor care înregistrează rămâneri în urmă la 

învăţătură; 

• dezvoltarea competenţelor, a capacităţilor şi a aptitudinilor generale şi specifice prin 

susţinerea unui demers didactic diferenţiat, centrat pe elev; 

• - promovarea sistematică a unor metode şi tehnici de studiu care, practicate în lecţii, să-i 

ofere elevului însuşirea unor stiluri eficiente de „a învăţa cum să înveţi “, de „a învăţa 

pentru a şti să faci” şi „a învăţa permanent“. 

• organizarea de activităţi specifice, pentru a diminua/elimina abandonul şcolar; 

- un obiectiv principal al inspecţiei şcolare va fi tratarea diferenţiată în clasele eterogene; 

- asigurarea integrării/reintegrării în mediul şcolar românesc a elevilor care au un parcurs 

şcolar în alte sisteme de educaţie din afara României;  

     - pregătirea elevilor pentru competiţii (tratare diferenţiată, pregătirea în afara orelor de curs);  

- asigurarea, prin inspecţia de specialitate, a evaluării calităţii procesului de predare - 

învăţare, evaluare  şi a consilierii cadrelor didactice 

LIMBI MODERNE 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Limba engleză /   Limba franceză 

Număr norme     160, 73       106, 48      

Număr persoane angajate   142   93 

Număr cadre didactice titular   74   51 

Număr profesori:     37   19 

-debutanți 

-cu definitivatul    44  27 

-cu gradul II     29  13 

-cu gradul I      25  26 

Număr cadre didactice necalificate  7  8 

 

2.  Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  Limba engleză /   Limba franceză 

Număr de inspecții efectuate/ tip de inspecție:     

Inspecţii de specialitate în cadrul inspecţiilor generale  37  21 

Inspecţii pentru ex. de definitivat     18  12 

Inspecţii grad didactic II:  

Inspecţii curente       7  2 

Inspecţii special       12  2 

Inspecţii grad didactic I: 

Inspecţii curente       2  1 

Inspecţii special       5  5 

Număr de inspecții la profesorii debutanți    21  14 

Inspecții realizate de către metodiști     13  10 
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• Valorizarea activității metodiștilor 

- prof. metodişti au monitorizat şi evaluat activitatea didactică a cadrelor didactice asistate,  

oferind totodată consiliere şi sprijin în privinţa pregătirii acestora în vederea susţinerii 

examenelor naţionale pentru obţinerea definitivării în învăţământul preuniversitar, pentru 

obţinerea gradelor didactice şi pentru titularizarea pe post; 

- prof. metodişti care fac parte din Consiliul consultativ al disciplinei au fost implicaţi – ca 

membri ai comisiilor de evaluare – în verificarea şi evaluarea dosarelor pentru gradaţiile 

de merit; 

- prof. metodişti au elaborat şi propus subiecte pentru etapele locală şi judeţeană ale 

olimpiadelor şi concursurilor de profil; 

- prof. metodişti au fost consultaţi în vederea stabilirii nominalizărilor pentru distincţia 

Profesorul anului 2015-2016 pentru limbile moderne franceză şi engleză; 

- prof. metodişti au implementat proiecte vizând realizarea concursurilor de profil iniţiate 

de judeţul nostru, reuşind ca, prin eforturile lor, conjugate cu cele ale multor alţi colegi 

din teritoriu, să se atingă obiectivele acestor proiecte, astfel încât acestea să poată fi 

incluse, în anii şcolari viitori, în calendarul M.E.N.C.Ş. al activităţilor educative de nivel 

naţional; 

- prof. metodişti au elaborat rapoarte ale inspecţiilor realizate, contribuind astfel la 

completarea viziunii de ansamblu asupra stării învăţământului preuniversitar din judeţul 

nostru, în vederea sporirii relevanţei şi concludenţei raportului elaborat în acest sens la 

nivelul inspectoratului şcolar. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

Aspecte pozitive: 

- se realizează implementarea corectă a curriculumului naţional;  

- proiectele didactice respectă secvenţele logice, formulează obiective clare şi măsurabile, 

valorifică nivelul de înţelegere şi experienţa de viaţă a elevilor; 

- se propune, prin proiectarea didactică, utilizarea metodelor didactice moderne în predare-

învăţare. 

 

Aspecte care necesită îmbunătăţiri: 

- implementarea curriculumului diferențiat; 

- dozarea sarcinilor de lucru; 

- diversificarea și creșterea atractivității sarcinilor de lucru; 

- asigurarea caracterului practic-aplicativ al cunoştinţelor; 

- diversificarea strategiilor de evaluare propuse prin proiectarea didactică. 

-  

Cauze identificate: 

- tendinţa de a prevedea, prin proiectarea didactică, un număr prea mare de activităţi pentru 

fiecare oră de curs, ceea ce conduce la imposibilitatea încadrării în timpul alocat; 

- insuficienta preocupare pentru autoevaluarea fiecărei lecţii, după desfăşurarea acesteia; 

- lacunele în pregătirea metodică a cadrelor didactice, mai ales a celor debutante. 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

Aspecte pozitive: 
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- formarea competenţelor de învăţare la elevi; 

- crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ pentru elevi; 

- utilizarea de material didactic auxiliar(fişe de lucru, planşe, pe alocuri şi resurse online); 

- scenarii de învățare bazate pe experiența de viață a elevilor. 

 

Aspecte care necesită îmbunătăţiri: 

- exersarea deprinderilor productive (pentru dezvoltarea competenţelor de producere a 

mesajelor scrise şi orale în limba străină studiată; 

- utilizarea, în practica curentă, a mijloacelor multimedia; 

- lucrul diferenţiat. 

 

Cauze identificate: 

- numărul mare de elevi în fiecare clasă, care generează dificultatea gestionării simultane a 

lucrului grupelor cu nivel eterogen, care au de rezolvat sarcini diferite; 

- existenţa în număr insuficient, în multe dintre unităţile de învăţământ, a mijloacelor 

moderne de învăţare; 

- numărul insuficient de ore pentru exersarea, cu toţi elevii, a deprinderilor productive; 

- pregătirea precară a cadrelor didactice asistate. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

Competiții coordonate la nivel județean 

 LIMBA ENGLEZĂ  

- Olimpiada de limba engleză etapa locală + etapa județeană 

- Olimpiada de limba engleză pentru elevii de gimnaziu  

- Concursul de discurs public în limba engleză Public Speaking (ESU) – etapa județeană  

- Festivalul-concurs interjudețean Jane Austen or The Quest for Truthfulness – CAERI 

2016, poz. 576 – organizat de către Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călărași în 

parteneriat cu ISJ Călărași  

- Concursul transdisciplinar English Club Junior - CAERI 2016, poz. 569 - organizat de  

Școala Gimnazială Carol I  din Călărași în parteneriat cu ISJ Călărași 

Activităţi de formare/ testare organizate la nivel judeţean 

- Organizarea unor seminarii de formare, în prelungirea întâlnirilor de cerc pedagogic, cu 

formatori de la British Council (Alice Cojocaru – semestrul I 2015-2016), respectiv de la 

Cambridge English Language Assessment (Aniela Bușilă) și de la European Examination 

Centre (Oana Ardeleanu) – semestrul II 2015-2016.  

LIMBA FRANCEZĂ 

- Olimpiada de limba franceză  etapa locală + etapa județeană 

- Concursul național de retorică, muzică, desen și afișe în limba franceză Le Francophile - 

CAERI 2016, poz. 570 – organizat de către Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu din 

Călărași în parteneriat cu ISJ Călărași, dar şi cu ISJ Ialomița 

Activităţi de formare/ testare organizate la nivel judeţean 
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- Organizarea, de către Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu din Călărași în parteneriat cu 

Institutul Francez din România, a unei testări DELF gratuite pentru elevii din întreg 

judeţul Călăraşi – semestrul II 2015-2016 

 

6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

Puncte tari: 

• în anul școlar 2015-2016, la etapa națională a olimpiadelor de limba franceză, respectiv 

de limba engleză, elevii din Călărași au obținut punctaje meritorii (peste 85 de puncte 

fiecare), premiul II pe țară la olimpiada de limba franceză revenind anul acesta elevei 

Tuță Alexandra Ioana din Călărași (pregătită de prof. Parapiru Monica), alături de două 

mențiuni MENCȘ și două mențiuni speciale, obținute, la aceeași olimpiadă, de către alți 

patru elevi din județul Călărași; 

• la etapa națională 2016 a concursului Public Speaking (concurs cu etapă internațională 

desfășurată la Londra), eleva Rădăcină Alina din Călărași (pregătită de prof. Preda 

Grațiela) a obținut premiul I în semifinala națională, iar o altă elevă, tot din Călărași, a 

obținut mențiune în aceeași semifinală; 

• în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul nostru, este din ce în ce mai 

numeroasă categoria profesorilor de limbi moderne cu grad didactic I și II - bine 

pregătiți din punct de vedere profesional şi metodic; 

• avem destui profesori de limbi moderne inteligenți, creativi și, mai ales, pasionați de tot 

ceea ce presupune cariera didactică, cu toate eforturile permanente incumbate de către 

aceasta;  

• în învăţământul preuniversitar călărăşean sunt şi profesori de limbi moderne care își 

pun toată energia, priceperea și ingeniozitatea în slujba pregătirii elevilor pentru 

performanță, iar rezultatele sunt notabile (premii, menţiuni şi menţiuni speciale obţinute 

de către elevii dumnealor, la nivel naţional, atât la olimpiade, cât şi la alte concursuri şi 

competiţii şcolare de înaltă ţinută); 

• se constată că la noi în judeţ există, în rândul profesorilor de limbi moderne, interes faţă 

de noutăţile apărute în privinţa predării limbilor străine, precum şi deschidere spre 

aplicarea creativă a acestor elemente de noutate care facilitează centrarea pe elev a 

procesului de predare-învăţare-evaluare;    

• majoritatea disciplinelor oționale propun, la grădiniță și ciclul primar, învățarea limbii 

străine prin cântece, jocuri și povești - elemente adecvate psihologiei preșcolarului și 

școlarului mic -  îmbinate în mod creativ, astfel încât învățarea să se facă fără 

conștientizarea acesteia de către copii; 

• pentru elevii de nivel intermediar și avansat, există opționale care propun dezvoltarea 

competențelor elevilor de utilizare a limbii străine prin teatru sau prin vizionarea şi 

comentarea de filme – abordări care se pliază pe dorința tinerilor de a ieși din tiparele 

vieții școlare obișnuite, de a învăța ”altfel”; 

• Festivalul-concurs Jane Austen or The Quest for Thruthfulness, organizat anual de 

Liceul teoretic Mihai Eminescu din Călărași în parteneriat cu ISJ Călărași - având ca 

scop resuscitarea interesului elevilor pentru lectură, teatru, muzică şi dans, prin 

orientarea lor către opere literare şi artistice ce le permit îmbunătățirea competenței de 

exprimare în limba engleză, simultan cu valorificarea potențialului lor creator și 

dezvoltarea unor atitudini pozitive în colaborarea pluri- și transdisciplinară a cadrelor 

didactice implicate în proiect - antrenează, în fiecare an, un număr din ce în ce mai 
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mare de şcoli partenere, dar şi de concurenţi, ceea ce constituie dovada cea mai 

concludentă a realizării obiectivelor acestui proiect; 

• Concursul național de retorică, teatru, muzică, desen şi afișe Le Francophile, organizat 

anual de către ISJ Călăraşi  în parteneriat cu ISJ Ialomiţa, demonstrează, prin 

participarea an de an mai numeroasă, că îşi atinge obiectivele, şi anume: stimularea  

interesului elevilor  pentru  studiul limbii, al culturii şi civilizaţiei  franceze, dezvoltarea 

competențelor lor de exprimare orală în limba franceză în diferite situații de 

comunicare, cultivarea preocupărilor elevilor pentru domeniul artistic, creșterea 

motivației lor pentru lucrul în echipă, dar şi valorizarea activităţii didactice şi educative 

desfăşurate de profesorii de limba franceză, sporirea calităţii demersului lor didact, 

dezvoltarea unor atitudini pozitive în colaborarea pluridisciplinară şi totodată, 

promovarea imaginii unităţilor de învăţământ participante la concurs; 

• Concursul transdisciplinar English Club Junior, organizat anual de Școala Gimnazială 

Carol I Călărași în parteneriat cu ISJ Călărași, se desfăşoară după o formulă inovatoare: 

elevii concurează în echipe compuse din câte 5 membri; subiectele de la proba scrisă 

sunt nu doar de engleză, ci şi de matematică, geografie, istorie, biologie, fizică şi 

chimie – toate în limba engleză; concursul include şi o probă de creaţie grafică/pictură 

pe o temă dată, astfel încât elevii din fiecare echipă trebuie să lucreze simultan pe mai 

multe planuri şi să conlucreze efectiv, fără timpi morţi; toate aceste elemente conferă 

atractivitate concursului care se doreşte a căpăta dimensiuni naţionale prin implicarea 

de participanţi din cât mai multe judeţe. 

Puncte slabe: 

• marea majoritate a cadrelor didactice debutante au goluri în pregătirea științifică, dar și 

în ceea ce privește pregătirea lor metodică se simte nevoia de îmbogățire a 

cunoștințelor. Deși în urma inspecțiilor la clasă și a consilierii celor inspectați s-au 

obținut promisiunile lor de intensificarea a preocupării lor pentru studiu, rezultatele 

obținute la examenele de definitivare în învățământ și/sau de titularizare dovedesc fatul 

că, pentru cei mai mulți, totul a rămas doar la stadiul de promisiune;  

• există și cadre didactice care - deși din punctul de vedere al vechimii la catedră, au 

depășit de mult stagiul de debutanți - nu au reușit, din cauza pregătirii precare, să 

promoveze examenul de definitivat în perioada maximă admisă, rămânând astfel la 

statutul de suplinitori calificaţi; 

• majoritatea debutanţilor dovedesc lipsă de responsabilitate atunci când se înscriu la 

examenul pentru definitivarea în învăţământ fără a avea determinarea necesară unei 

pregătiri serioase în vederea promovării acestui examen – dovadă fiind şi faptul că 

mulţi dintre cei înscrişi iniţial şi pentru care se realizează câte două inspecţii speciale, 

nici nu se mai prezintă la concurs sau se retrag din concurs; 

• în unele şcoli din mediul rural (chiar și în cele unde există, în fiecare sală de clasă, 

dotarea materială necesară modernizării predării-învățării-evaluării limbilor moderne), 

se manifestă o reticență a cadrelor didactice de această specialitate în a folosi, în 

practica curentă, această tehnică modernă; 

• în majoritatea școlilor, accentul se pune pe formarea și dezvoltarea la elevi, cu 

precădere, a competențelor de înțelegere a mesajului audiat și a celui scris, precum și a 

celor de producere de mesaje scrise, în mai mică măsură a celor de producere de mesaje 

orale, și cu mult mai puțin, a celor de participare la conversație în limba străină 

studiată ; 

Oportunități: 
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• marea majoritate a catedrelor de limbi moderne sunt ocupate de cadre didactice 

calificate, care dispun – la nivel teoretic – de o pregătire de bază din punct de vedere 

ştiinţific şi metodic care le permite ca, prin completarea acesteia cu noi cunoştinţe şi 

competenţe, să poată desfăşura un demers didactic eficient, de calitate; 

• existenţa unei varietăţi de cursuri şi seminarii de perfecţionare, atât în sistem face to 

face, cât şi în mediul virtual (cursuri online, webinare, MOOC), din care profesorii le pot 

alege pe cele care corespund cel mai bine nevoilor lor de formare continuă; 

• existenţa platformelor online cu materiale didactice gratuite, catalogate pe domenii şi 

categorii, astfel încât să uşureze munca profesorilor;  

• existenţa de grupuri virtuale ale profesorilor de limbi moderne pe reţelele de socializare, 

în care îşi pot împărtăşi modele de bună practică, se pot consulta cu colegii în scopul 

selectării celor mai eficiente strategii pe care să le aplice în practica profesională. 

• existența elevilor capabili de performanță prin încurajarea și pregătirea cărora se pot 

obține rezultate meritorii. 

Amenințări: 

• atragerea celor mai buni dintre absolvenţii facultăţilor de limbi şi literaturi străine în alte 

domenii de activitate, mai bine remunerate, astfel încât pregătirea ştiinţifică şi metodică a 

celor care ajung să predea în învăţământul preuniversitar este, în majoritate, lacunară sau 

precară;  

• la destule cadre didactice cu gradul didactic I – în special din mediul rural, dar nu numai - 

apare tedința de plafonare, nemaiexistând suficientă preocupare din partea dumnealor 

pentru adaptarea metodicii predării limbilor moderne la cerințele erei digitale, ceea ce 

determină pierderea atractivităţii, pentru elevi, a orelor de limbi străine şi, respectiv, 

scăderea motivaţiei acestora pentru învăţare;  

• ignorarea sau evitarea aplicării, de către conducerea şi consiliile de administraţie ale 

majorităţii unităţilor şcolare, a prevederilor legii învăţământului privitoare la 

obligativitatea numărului minim de 90 de credite acumulate pe parcursul ultimilor cinci 

ani, pentru fiecare cadru didactic din învăţământul preuniversitar - fapt care conduce la 

amânarea, pe termen nedeterminat, a  participării profesorilor din unităţile şcolare 

respective la cursuri de perfecţionare/formare continuă (de care s-a constatat că au cu 

adevărat nevoie). 

7.  Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

 îmbunătăţirea pregătirii ştiinţifice şi metodice a cadrelor didactice debutante, inclusiv 

prin organizarea de către CCD a unor cursuri de pregătire pentru examenul de definitivat 

și cel de titularizare, realizate în colaborare cu universităţile-centre de perfecţionare; 

 intensificarea demersurilor pe lângă CCD în vederea acreditării de cursuri de formare 

care să constituie o continuare a proiectelor POSDRU 62665/62677 și/sau implementarea 

altora care să vizeze modernizarea predării-învățării-evaluării limbilor moderne; 

 participarea cât mai multor profesori de limbi moderne la cursuri de formare continuă; 

 creşterea preocupării profesorilor de limbi moderne pentru eficientizarea propriului 

demers didactic; 

 intensificarea eforturilor pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de către elevii capabili 

de performanţă, la etapa naţională a olimpiadelor şi concursurilor de profil; 

 organizarea, în colaborare cu British Council / European Examination Centre (authorised 

by Cambridge English Language Assessment) / Institutul Francez din România și alte 

instituții de profil, a unor seminarii gratuite de formare continuă pentru profesorii de 

limbi moderne din învățământul preuniversitar călărășean; 
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 stimularea participării profesorilor de limbi moderne și a elevilor la proiecte de 

mobilitate, care să le sporească încrederea în propriile competențe și să-i încurajeze în a-

și utiliza cunoștințele de limbă străină în conversație cu vorbitorii nativi - ţinând cont de 

faptul că învățarea oricărei limbi moderne se face cel mai uşor prin imersiune lingvistică 

– dar şi cu alți elevi și/sau profesori care studiază/predau această limbă. 

 

MATEMATICĂ 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei 

Număr persoane angajate semestrul I al anului școlar 2015-2016: 195 

Număr cadre didactice titulare: 127 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

– Debutanți: 25 

– Definitivat: 22 

– Grad II: 23 

– Grad I: 116 

 Număr de cadre didactice necalificate: 6 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: (25 de cadre didactice inspectate) 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 0 (nu au fost necesare) 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 0  (nu au fost necesare) 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 0 (nu au fost necesare) 

Număr inspecții: 

a) curente: 11; 

b) speciale: grad I: 4, grad II: 1, def.: 26. 

Inspecții realizate de către metodiști: 6. 

 

În anul școlar 2015-2016 cu ocazia inspecțiilor generale, a inspecțiilor individuale de 

specialitate și a acțiunilor metodice au fost asistate/inspectate 65 de cadre didactice, ceea ce 

reprezintă o treime din totalul cadrelor didactice care au fost încadrate la  disciplina matematică.  

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

 

Aspecte pozitive: 

- verificarea documentelor de proiectare didactică a demonstrat, în majoritatea cazurilor, o 

bună cunoaştere a programelor şcolare, o adaptare personalizată a acestora, utilizarea, de 

regulă, corectă a manualelor alternative ca instrumente de realizare a obiectivelor 

curriculare, concordanţă între conţinuturi, activităţi de învăţare și modalităţi de evaluare; 

- componenta acţional – pragmatică a vizat realizarea competențelor generale şi a 

competențelor specifice la fiecare an de studiu, proiectarea unor activităţi de învățare 

diverse, adaptate tipului de lecţie, clasei, particularităţilor individuale ale elevului, 

folosind resursele reale ale şcolii, originalitatea în abordarea conţinuturilor, având ca ţintă 

atragerea şi motivarea elevilor. 

 

Aspecte care necesita îmbunătățiri: 

- asigurarea condiţiilor de calitate şi eficienţă ale lecției  (structurarea logică, corelaţiile 

intra-inter şi trans-disciplinare, nivelul ştiinţific etc.);  
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- operarea corectă cu suportul ştiinţific al lecţiei și utilizarea acestuia în direcția formării 

competențelor impuse de programa școlară;  

- responsabilizarea cadrelor didactice privind pregătirea zilnică pentru lecţie şi de 

perspectivă, pentru pregătirea examenele naţionale; 

- optimizarea instrumentelor de evaluare a progresului şcolar, a rezultatelor obţinute de 

elevi în ceea ce priveşte achiziţiile cognitive şi formarea de competenţe în plan 

aptitudinal; 

- participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare.  

 

Cauze identificate: 

- limitarea posibilităţilor de a măsura competenţele profesorului şi ale  elevilor, datorită 

utilizării unor instrumente de evaluare preluate din metodologiile în vigoare (procese-

verbale pentru inspecţia de specialitate, fişe de observare a lecţiilor, fişe pentru raportul pe 

aspecte) care sunt nu pot fi folosite eficient;  

- lipsa diagnozei sau/și formalism în întocmirea planurilor operaţionale la nivelul unităților 

de învățământ;  

- slaba monitorizare a cadrelor didactice privind aplicarea la clasă a cunoştinţelor dobândite 

în urma participării la programele de perfecţionare/formare continuă; 

- eficienţa scăzută a activităţilor la nivelul comisiilor metodice din şcoli; 

- orientarea pe urgenţe şi mai puţin pe priorităţi/ţinte;  

- la nivelul managementului unităților de învățământ se acordă multă importanță 

activităţilor administrative în defavoarea celor de concepţie/inovaţie. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

În etapa de proiectare majoritatea cadrelor didactice inspectate, care predau matematica, 

s-au remarcat prin:  

- respectarea în proiectarea lecţiilor a programelor şcolare, a planificărilor calendaristice şi 

orientările metodologice; 

- accesibilizarea cunoştinţelor şi identificarea strategiilor didactice  necesare  adaptării  

programelor  şcolare la specificul colectivelor de elevi;  

- selectarea corectă a competenţelor specifice adecvate conținuturilor de învățare și a corelării 

obiectivelor cu structurile de gândire ale elevilor;  

- intenția de a folosi  materiale didactice variate (auxiliare didactice,  laptop, videoproiector, 

fişe de lucru, fişe de evaluare).   

- în timpul orelor asistate am întâlnit tentative de tratarea diferenţiată şi individualizată a 

procesului de predare-învăţare-evaluare;  

- există  cadre didactice cu o bună pregătirea de specialitate  pe care o valorifică, în timpul 

lecțiilor, prin modul în  care este introdus și folosit suportul științific, prin capacitatea de 

dirijare  a procesului de învăţare şi de evaluare a elevilor.  

- Analiza eficacității strategiilor didactice a condus la concluziile: 

- strategiile educaţionale aplicate, în cele mai multe din secvențele asistate, au fost eficiente şi 

atractive şi s-au bazat pe valorificarea competenţelor formate la elevi, prin activităţile 

anterioare;  

- se utilizează strategii didactice care îmbină eficient o varietate de metode (învățarea prin 

descoperire, observarea independentă, rezolvarea de situații problemă), forme de activitate 
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(individuală, pe grupe, frontală), mijloace didactice centrate pe nevoile și interesele 

specifice ale elevilor;  

- stilul de predare si creativitatea demersului didactic au stimulat, cel puțin la un nivel 

satisfăcător,  implicarea elevilor, dorința de cunoaștere și captarea atenției pe tot parcursul 

activităților; 

- Utilizarea diferitele categorii de resurse educaționale  a fost ilustrată prin: 

- resursele educaționale prevăzute în proiectare și  folosite de cadrele didactice (culegeri, 

teste, planşe, filmulețe didactice, materiale grafice, fișe de lucru etc.)  

- utilizarea mijloacelor TIC a asigurat dirijarea și individualizarea învațării; 

- activitățile s-au desfășurat, de regulă, în săli de clasă luminoase şi călduroase, care au oferit  

un ambient plăcut pentru elevi; 

- timpul didactic este eficient utilizat, lecţiile având o densitate şi o “acoperire” 

corespunzătoare a conţinuturilor  prin sarcini de învăţare corect dimensionate.   

- Am evaluat modul în care profesorii conduc activitatea, stimulează creativitatea, acordă 

responsabilități elevilor și am concluzionat:  

- majoritatea lecţiile asistate au plecat de la experienţele elevilor și  au oferit elevilor ocazia 

de a dobândi  unele aptitudini transferabile în viaţa de zi cu zi; 

- conţinuturile activităţilor sunt adecvate, în mare măsură, nivelului de comprehensiune al 

elevilor;  

- în cele mai multe cazuri elevii primesc responsabilități, sunt atenţi la lecţie, unii 

demonstrează că au deprinderi de lucru cu cele mai moderne dintre mijloacele didactice; 

- conducerea învăţării se realizează ţinând cont de finalitatea învăţării – aplicarea 

noţiunilor teoretice în realitatea cotidiană, dar şi de preocupările, aptitudinile şi interesele 

elevilor;  

- în scopul formării capacităţilor superioare de gândire, este de remarcat că accentul cade, 

de multe ori,  pe capacitatea de investigaţie, de conceptualizare, capacitatea de rezolvare 

a problemelor, de gândire critică, de evaluare şi autoevaluare. 

 

Aspecte care necesita îmbunătățiri: 

- Pentru atingerea unui randament satisfăcător al învățării se impune: 

- utilizarea mai eficientă a mijloacelor moderne de învăţământ din dotarea unităţii de 

învățământ şi integrarea tehnologiilor informaţionale în activitatea didactică curentă;  

- continuarea procesul de descongestionarea şi esenţializarea conţinuturilor din programa 

școlară; 

- aplicarea creativă a strategiilor selectate, în acord cu nevoile copiilor; 

- valorificare laturii educative a disciplinei în direcția exersării intuiţiei, creșterii motivaţiei 

pentru studiu, formarea de aptitudini, abilităţi de lucru şi comportamente necesare 

pregătirii pentru viaţă; 

- antrenarea elevilor în  realizarea unor  materiale (referate, postere, portofolii, machete, 

grafice etc.) care să fie folosite  în timpul lectiilor;  

- diversificarea metodelor şi procedeelor folosite în procesul de predare- învăţare, astfel 

încât  tot colectivul de elevi să fie implicat în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi de 

interes; 

- cultivarea, cu tenacitate, a capacității elevilor de a-şi clarifica conceptele, de a 

problematiza, de a emite idei personale argumentate,  de a lucra individual și în echipă; 

- valorificarea potențialului elevilor cu nivel bun al deprinderilor prin pregătirea și 

participare acestora la olimpiada națională de matematică; 
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- încurajarea/stimularea/antrenarea elevilor în a  formula întrebări, idei și de a exprima 

opinii;  

- crearea unui număr mai mare de contexte de învățare care să ofere elevilor posibilitatea 

de a-și exersa deprinderile formate, în detrimentul acelor care solicită numai reproducerea 

de cunoștințe asimilate; 

-  realizarea de aplicaţii  diverse cu elevii în scopul dezvoltării deprinderilor de calcul 

matematic, de interpretare a datelor şi a rezultatelor, urmărind formarea și dezvoltarea 

competenţelor impuse programa școlară;  

- orientarea temelor spre aspecte  formative legate de   dezvoltarea  personalitatii elevilor 

în perspectiva  nevoilor de viata (dezvoltarea capacitatii de colaborarea , comunicare, 

implicare etc). 

 

Cauze identificate: 

Motivele pentru care calitatea procesului de predare-învățare-evaluare este, în unele cazuri, 

scăzută sunt: 

- proiectele de activitate întocmite pentru activităţile susţinute nu respectă standardele de 

eficienţă existente;  

- începând chiar din etapa de proiectare resursele TIC existente în unitate nu sunt suficient 

utilizate; 

- activitățile  de predare sunt, cel mai des, frontale iar  rolul atribuit elevilor este de a 

asculta și de a lua notițe;  

- aplicarea metodelor interactive este simplistă, insistându-se mai mult pe formă decât pe 

scopul metodei;  

- creativitatea didactică este substituită de rutină iar învățarea se realizează  la nivelul 

memorării; 

- managementul folosit a așezat, uneori,  cadrul didactic în centrul activității didactice iar 

elevii au fost solicitati sporadic la începutul și sfârsitul orelor; 

-  atmosfera din clasă are momente când este monotonă și nu stimulează creativitatea sau  

interesul elevilor;   

- relația profesor - elev se bazează pe autoritarism și mai putin pe parteneriat;  

- unii dintre elevi citesc într-un ritm lent, folosesc un vocabular sărac iar în  scris apar 

greșeli de ortografie și de notare corectă a terminologiei ştiinţifice specifică matematicii;  

- majoritatea elevilor încearcă să rezolve sarcinile de lucru dar sunt situaţii frecvente când 

nu pot să ducă până la capăt o sarcină, fără sprijinul profesorului;  

- sarcinile de lucru nu sunt, de regulă,  diferenţiate  și din acest motiv elevii cu aptitudini 

diferite nu ajung decât în puține situații  la acelaşi nivel de performanţă;  

- elevii nu  fac, de regulă, legătura între noțiunile matematice studiate și aplicațiile; 

- evaluarea elevilor se face prin metode tradiţionale (scrise şi orale) și cea mai întâlnita 

formă de evaluare pe parcursul lecțiilor este aprecierea verbală făcută de către cadrele 

didactice în legătură cu participarea elevilor la desfăşurarea activităţilor din cadrul 

lecţiilor, fără să se acordă note;  

- nu se impune  o traiectorie de progres a unității școlare pentru că nu se depune un efort 

coerent și convergent, din partea tuturor cadrelor didactice, pentru formarea 

competențelor impuse de programa școlară; 

- uneori se evaluează îndeosebi  cunostiintele acumulate  de  elevi și mai puțin  

competențele dobândite de aceștia;  
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- slaba valorificare a rezultatelor elevilor, obţinute în urma evaluărilor predictive, 

formative, sumative în scopul adaptării măsurilor de ameliorare a componentelor 

activităţii didactice şi de dezvoltare a  unor programe de remediere şcolară; 

- temele pentru acasa, de multe ori,  nu sunt creative și nu stimuleaza pregătirea elevilor 

pentru viata;  

- metodele pentru evaluarea lecției se bazează pe experiența și tradiție, abordare care nu 

permite diagnoza exactă a succesului fiecărui demers didactic. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

- În anul școlar 2015 – 2016 la disciplina matematică în județul Călărași sau organizat 

concursurile: 

- Concursul național cu participare internațională „ION BARBU - DAN BARBILIAN” 

(este în calendarul M.E.C.S. al concursurilor naționale) - La acest concurs au participat 

357 de elevi din judeţele Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, 

Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, municipiul Bucureşti, Bulgaria şi 

Republica Moldova. 

 

- MATHEMATICAL DANUBE COMPETITION (junior și seniori) (este în calendarul 

M.E.C.S. al concursurilor regionale) - „Mathematical Danube Competition” este un 

concurs de pregătire pentru Olimpiada Internaţională de Matematică şi Balcaniadă.   Au 

participat 64 de elevi din Baia Mare, Botoşani, Bucureşti, Călăraşi, Chişinău, Constanţa, 

Iaşi şi Slatina. S-au acordat 6 medalii de aur, 8 medalii de argint şi 18 medalii de bronz. 

- Concursul CĂLĂRAȘI - SILISTRA (este în calendarul I.Ș.J. Călărași) - Concursul este 

adresat elevilor înscriși la specializarea matematică informatică în liceele din județul 

Călărași și elevilor din orașul Silistra, Bulgaria. La acest concurs au participat 32 de 

elevi. 

- Concursul „ION CHEȘCĂ” (este în calendarul I.Ș.J. Călărași) - Concursul este adresat 

elevilor înscriși la ciclul gimnazial în unităților de învățământ situate în mediul rural. La 

acest concurs au participat 418 de elevi. 

- Etapa locală și județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică. Numărul elevilor 

participanți a fost 497 la etapa locală și 137 la etapa județeană. 

- Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Lingvistică. Numărul elevilor participanți a 

fost 198  la etapa locală și de 137 la etapa județeană. 

- Concursul „ION ONUȚĂ” (este în calendarul I.Ș.J. Călărași) - Concursul este adresat 

elevilor de la filiera tehnologică (din clasele IX-XII), filiera teoretică (numai din clasele 

XI-XII, specializarea științele naturii) și filiera vocațională (numai din clasele IX-X, 

profilul pedagogic). La acest concurs au participat 143 de elevi. 

 Obiectivul concursurilor a constat în stimulare interesului elevilor care au fost implicați 

pentru studiul matematicii, premierea și promovarea elevilor cu rezultate deosebite și, în primul 

rând, familiarizarea elevilor cu subiectele propuse pentru examenele naționale (evaluarea 

națională și bacalaureat).  

- În anul școlar 2015 - 2016 au fost organizate grupe de excelență pentru studiul 

matematicii adresate elevilor din clasele a – III – a, a – IV – a, și a – VIII – a.  Cursurile 

s-au derulat sâmbăta la școala ,,Nicolae Titulescu”  din Călăraşi.  Activitatea unei grupe a 

fost coordonată de un colectiv, format din patru cadre didactice, care a utilizat strategii 

moderne şi eficiente. Grupele s-au format în urma unei evaluări profesioniste a 

aptitudinilor copiilor. Numărul mare de elevi şi profesori implicați demonstrează că 

imaginea activității acestor grupe este foarte bună. 
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Activitățile metodice desfășurate în anul școlar 2015 – 2016 au avut impactul scontat și au 

contribuit consistent la perfecționarea metodică a cadrelor didactice care predau matematica. 

6. Analiza SWOT a disciplinei în urma inspecțiilor/activităților realizate: 

 

Puncte tari: 

• majoritatea cadrelor didactice cunosc şi aplică corect curriculumul național;  

• majoritatea cadrelor didactice îşi desfăşoară activitatea de predare - învățare - evaluare pe 

baza programelor şcolare, respectiv a standardelor de evaluare în vigoare;  

• sunt accesibile strategii didactice moderne care îmbină o mare varietate de metode, forme 

de activitate, mijloace didactice;  

• elevii sunt receptivi și răspund bine la activitățile independente și de grup propuse de 

profesori, pot ordona și prelucra informații, au disponibilități de comunicare și de luare a 

deciziilor; 

• majoritatea școlilor dispun de o bază materială adecvată (calculatoare, videoproiectoare, 

acces la internet, mobilier modular etc.); 

• organizarea și valorificarea simulărilor examenelor naționale pentru elevii claselor a VIII-

a, a XI-a şi a XII-a. 

 

Puncte slabe: 

• la multe cadre didactice dominantă, în activitatea de predare – învățare – evaluare, este 

rutina și este vizibilă  reticența față de schimbare;  

• există cadre didactice care nu au o pregătirea științifică și metodică care să le permită 

practicarea unui demers didactic la nivelul impus de programa școlară;   

• se utilizează, cu precădere, metode frontale în detrimentul celor individuale şi în grup; 

• utilizarea eficientă a mijloacelor moderne de învăţământ din dotarea unităţilor de 

învățământ şi integrarea tehnologiilor informaţionale în activitatea didactică curentă este 

departe de nivelul optim;  

• interesul scăzut al multor  cadre didactice pentru propria dezvoltare profesională;   

• parcurgerea cu superficialitatea  unor cursuri de formare/perfecționare în urma cărora nu 

crește randamentului în activitatea de predare – învățare – evaluare și care au drept efect 

numai obținerea unor atestate/diplome;   

• nu se comunică suficient și eficient cu familiile elevilor, cu ceilalți factori implicați în 

procesul educativ pentru asigurarea unui climat adecvat. 

 

Oportunități: 

• societate contemporană cultivă modelul cetățenilor activi, competitivi, creativi, 

cooperanți, empatici; 

• racordarea învățământului românesc la cerințele învățământului european;  

• receptivitatea manifestată de elevi pentru învățarea prin metode active. 

 

Amenințări: 

• neconcordanța între abilitățile, competențele și cunoștințele care ar trebui dobândite de 

elevi prin învățarea activă și tipologia evaluării la examenele naționale; 

• nivelul scăzut al salarizării, o lungă perioadă de timp, în educație și lipsa de respect 

manifestată față de cadrele didactice de mulți actori importanți de pe scena vieții sociale a 

condus la lipsa de atractivitate pentru meseria de profesor și la pătrunderea în sistem a 

unor cadre didactice cu o pregătire inadecvată cerințelor, acest fenomen  va produce la 

efecte negative evidente în următorii ani în condițiile în care o treime dintre cadre 
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didactice care predau matematica în județul Călărași sunt pensionari sau aproape de 

vârsta de pensionare.  

 

7.  Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

Se va urmări ca în anul școlar 2015 – 2016 profesorii de matematică din județul Călărași să 

se apropie de următoarele cerințe: 

• Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor astfel încât să fie respectate ritmul şi 

posibilităţile de învăţare ale fiecărui elev.  

• Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ din dotarea unităţii şi integrarea 

tehnologiilor informaţionale în activitatea didactică curentă. 

• Utilizarea planificării pe unități de învățare ca instrument de lucru: revizuirea acesteia pe 

parcursul anului școlar, în urma analizării feedback-ului obținut de la elevi (modificarea 

numărului de ore prevăzute inițial acolo unde este nevoie). 

• Proiectarea și organizarea constantă a unor secvenţe de instruire în care să utilizeze 

strategii interactive. 

• Valorificarea cunoștințelor și experienței dobândite la cursurile de formare în activitatea 

didactică. 

• Continuarea procesului de descongestionare şi esenţializare a conţinuturilor din programa 

școlară. 

• Introducerea în proiectarea didactică a metodelor şi tehnicilor de evaluare alternative/ 

complementare. 

• Integrarea în demersul didactic a metodelor și strategiilor care să stimuleze creativitatea 

elevilor. 

• Cultivarea capacității elevilor de a-şi clarifica conceptele, de a problematiza, de a emite 

idei personale argumentate,  de a lucra individual și în echipă.   

• Participarea cadrelor didactice la acţiunile de perfecţionare continuă prin care să-şi 

îmbunătăţească tehnicile de organizare a activităţii, prin utilizarea strategiilor centrate pe 

elev. 

 

INFORMATICA 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei: 

Număr norme didactice an școlar 2015-2016: 

Număr persoane angajate sem I 2015-2016: 

Număr cadre didactice titulare:  

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți:  

- Definitivat: 

- Grad II:  

- Grad I:  

 Număr de cadre didactice necalificate: 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 

Număr inspecții:28 

a) curente: 5 

b) speciale: grad I:1 , grad II: 3, def: 2 
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• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

- Măsuri întreprinse de unităţile de învăţământ în scopul organizării şi desfăşurării 

examenului de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de 

matematică-informatică şi  matematică-informatică, intensiv-informatică 

- Modul de completare a documentelor de examen și a actelor de studii 

 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

- Profesorii metodiști au organizat și participat la activitățile metodice în cadrul centrelor 

metodice din care fac parte;  

- Au îndrumat eficient cadrele didactice suplinitoare ;  

- La examenul de atestare a competențelor profesionale au participat în calitate de 

vicepreședinți ai comisiilor de examinare; 

- Au verificat modul de completare a documentelor de examen și a actelor de studii în 

cadrul zonelor coordinate. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

 

Aspecte pozitive 

- parcurgerea integrală a programei şcolare, fără depăşirea conţinuturilor prevăzute pentru 

trunchiul comun/ curriculum diferenţiat 

- programele opţionalelor la nivelul disciplinei sunt centrate pe elev şi corect elaborate 

- pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă în cadrul Centrului de 

pregătire 

- pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat și pentru examenul de atestare a 

competențelor profesionale la clasele de matematică – informatică și matematică – 

informatică,  

- intensive informatică 

Aspecte care necesită îmbunătățire 

- uneori, formalism în elaborarea proiectelor de unităţi de învăţare 

- nediferenţierea programelor de remediere pentru elevii cu lacune la disciplina, deprinderi 

fundamentale deficitare (scris, citit, calcul aritmetic)  

- elaborearea în toate unitățile liceale de învățământ a graficului de desfășurare a 

examenului de atestare a competențelor profesionale (în unitățile unde este cazul) și a 

graficului de pregătire pentru examenul de bacalaureat 

Cauze identificate 

- Pregătirea modestă a unor profesori care au făcut cursuri  postuniversitare 

- Mulți dintre profesori nu citesc cu atenție metodologiile și regulamentele privind 

pregătirea și organizarea examenelor naționale 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate 

 

Aspecte pozitive  

            Proiectare didactică 

- planificările calendaristice / proiectarea secvențială a  unităţilor de învăţare respectă 

programele şcolare în vigoare şi recomandările metodologice ale MENCȘ/ IȘJ 

- se utilizează manualele aprobate de MENCȘ 

- se folosesc auxiliare curriculare aprobate / avizate de MENCȘ 
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- interes pentru cunoaşterea legislaţiei noi din domeniul învăţământului / regulamentelor/ 

metodologiilor 

Strategii didactice 

- Strategiile didactice utilizate în activitatea de predare-învăţare sunt centrate cu precădere 

pe elev, sunt activ –participative, sporind astfel eficienta lecţiei.. 

- Desfăşurarea orelor  de  informatică  în cadrul laboratorului de informatică optimizează 

activitatea de predare – învăţare, elevii  pot  lucra  în  ritm  propriu şi  îşi formează 

deprinderi corecte de lucru cu   calculatorul. 

-     Implementarea și utilizarea la clasă  a noilor tehnologii informaționale cum ar fi 

platformele educaționale ( Platforma Moodle, Platforma MaST Networking, Platforma 

INSAM) , a bibliotecilor de tip WIKI, a blogurilor, e-mailului, au schimbat în bine 

raporturile dintre elevi și profesori, a crescut motivarea elevilor pentru studiul 

disciplinelor informatice, precum și performanțele acestora la învățătura. 

- valorificarea la clasă a competenţelor dezvoltate prin participarea cadrelor didactice la 

activităţile metodice şi cursurile de formare organizate  prin CCD/ POSDRU sau in 

cadrul diverselor proiecte la nivel national și internațional (”Metodica predării 

informaticii”, Cursuri în cadrul proiectului IT& S- IT și strategie didactică, cursuri de 

pregătire pentru examenele de definitivare si titularizare în învățământ) 

Evaluarea elevilor   

- ritmicitate bună a notării 

- creşterea ponderii metodelor  moderne de evaluare cum ar fi: portofolilul, proiectele de 

grup, testele pe calculator, în mai toate unitățile școlare unde se predau disciplinele 

informatice, în acest fel crescând și obiectivitatea evaluării și participarea elevilor la auto 

evaluare. 

- evaluare sumativă cu accent pe competenţele şi conţinuturile esenţiale pentru progresul 

şcolar 

- administrarea de teste cu structură şi dificultate similare modelului de subiect pentru 

examenul de bacalaureat 

- încheierea mediilor semestriale/ anuale cu respectarea ROFUIP 

- elaborarea şi aplicarea  testelor pentru simularea competențelor digitale din cadrul 

examenului de bacalaureat/ teste pentru evaluarea formativă /teste summative 

 

Aspecte care necesită îmbunătățire 
Proiectare didactică 

- planificări/ proiecte de unităţi de învăţare / proiecte de lecţie  descărcate de pe site-uri 

dedicate cadrelor didactice, dar ne adaptate şcolii/ clasei 

- unele cadre didactice suplinitoare elaborează puţine proiecte de lecţie şi nu sunt verificate  

de director / şeful de catedră 

- la unele şcoli, dosarul catedrei este incomplet (ex. lipsesc planul managerial/ raportul de 

analiză semestrial/sau materialele de analiză sunt superficial întocmite 

Strategii didactice 

- Profesorii( de alte specializări) care au urmat cursurile postuniversitare de informatică, nu 

au reuşit  să-şi  însuşească  temeinic  fundamentele  disciplinelor  informatice,  sunt slab 

pregătiţi şi  din  punct  de  vedere  metodic  şi  psihopedagogic,  eficienţa  la  clasă fiind 

redusă. 

- diferenţierea redusă  a actităţilor de învăţare în funcţie de caracteristicile individuale  ale 

elevilor  

- neparticiparea la activităţile metodice a tuturor cadrelor didactice care predau disciplinele 
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informatice indiferent de nivelul de învățământ 

Evaluarea elevilor  

- analiză superficială/ formală a rezultatelor la teste sau măsuri de ameliorare neadecvate 

problemelor identificate 

- supraevaluarea elevilor prin raportare la nivelul clasei și nu la nivelul standardelor 

naționale, îndeosebi în mediul rural unde sunt încadraţi suplinitori necalificați 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 

         Activitatea metodică s-a desfășurat la nivel județean în trei centre: Călărași, Oltenița și 

Lehliu. Activitățile metodice s-au desfășurat de către profesorii de liceu împreună cu profesorii 

de gimnaziu. 

• În semestrul I s-au desfășurat următoarele activități: 

o Utilizarea software-ului educaţional şi a platformelor de e-learning în procesul 

didactic la disciplinele Informatică și TIC 

- Valorificarea software-ului educaţional în procesul de predare – învățare – evaluare. 

- Activitate demonstrativă cu elevii(Utilizarea unei platforme de e-learnig ). 

- Modele de scenarii didactice ce integrează softuri educaționale 

o Modernizarea actului didactic, creşterea calităţii şi atractivităţii acestuia prin 

extinderea utilizării metodelor moderne 

- Lecţie demonstrativă: clasa a XI-a 

- Dezbatere pe tema: “Metode moderne de predare, învăţare  şi evaluare” 

o Programe şcolare pentru cursurile opţionale  

- Lecţie demonstrativă, clasa a XI-a 

- Dezbatere pe tema „Programele şcolare pentru cursurile opţionale” 

- Prezentarea unor exemple de buna practică 

o Pentru informaticieni s-a susținut tema :  

- Instalarea, configurarea şi administrarea reţelelor de calculatoare şcolare    

• În semestrul II s-au desfășurat următoarele activități: 

o „Calculatorul –mijloc modern în cadrul procesului instructiv - educativ” 

- Lecţie demonstrativă: „Realizarea unui proiect în domeniul de specialitate cu ajutorul 

aplicaţiei PowerPoint”, clasa a X-a; 

-  Dezbatere pe tema „Calculatorul – un mijloc modern în cadrul procesului instructiv - 

educativ” 

o Programe şcolare pentru cursurile opţionale  

- Lecţie demonstrativă, clasa a XI-a 

- Dezbatere pe tema „Programele şcolare pentru cursurile opţionale” 

- Prezentarea unor exemple de buna practică 

o Utilizarea software-ului educaţional şi a platformelor de e-learning în procesul 

didactic la disciplinele Informatică și TIC 

- Valorificarea software-ului educaţional în procesul de predare – învățare – evaluare. 

- Activitate demonstrativă cu elevii (Utilizarea unei platforme de e-learnig ). 

- Modele de scenarii didactice ce integrează softuri educaționale. 

- În luna decembrie am organizat la nivel județean evenimentul care se desfășoară anual la 

nivel mondial,    ”Hour of code”- Ora de programare.  La acest eveniment au participat 

elevii de toate vârstele.  

- Am organizat la nivel județean Olimpiada de informatică și Olimpiada de tehnologia 

informației. 
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- Am organizat și îndrumat colectivele de elevi de la clasele de informatică și profesorii 

care predau disciplinele informatice în cadrul Olimpiadelor Kaufland. Elevii și profesorii 

de la clasele de informatică au obținut punctaje maxime pentru proiectele realizate. 

 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

Puncte tari: 

•  Evaluările iniţiale şi la sfărşit de semestru, sau an şcolar sunt interpretate cu mai 

multă  atenţie, concluziile  sunt folosite în proiectarea activităţii didactice. Testele 

ințiale au fost aplicate atât la disciplina TIC cât și la disciplina Informatică. Rezultate 

bune și foarte bune au obținut licele teoretice. Rezultate mai slabe s-au înregistrat la 

licele tehnologice. 

• Unele licee ( Colegiul Național”Barbu Știrbei”, Liceul Teoretic”Mihai Eminescu”, 

Liceul Tehnologic”Alexandru Odobescu” ) ș-au modernizat laboratoarele de 

informatică prin achiziționarea de calculatoare noi, prin resurse proprii. 

• În activitatea de evaluare, profesorii ș-au diversificat strategiile de lucru,  metodele 

moderne de evaluare cum ar fi: portofolilul, proiectele de grup, testele pe calculator, 

își fac din ce în ce mai mult loc în mai toate unitățile școlare unde se predau 

disciplinele informatice, în acest fel crescând și obiectivitatea evaluării și participarea 

elevilor la auto evaluare.  

• Desfăşurarea orelor  de  informatică  în cadrul laboratorului de informatică 

optimizează activitatea de predare – învăţare, elevii  pot  lucra  în  ritm  propriu şi  îşi 

formează deprinderi corecte de lucru cu   calculatorul. 

• Folosirea în cadrul orelor a platformelor de ilearning 

• În urma măsurilor întreprinse în acest an școlar în ceea ce privește pregătirea elevilor 

pentru examenul de bacalaureat rezultatele la proba D și proba Ed) au fost bune și 

foarte bune. Toți absolvenții care au susținut proba E d) la informatică aupromovat 

această probă. 

 

Puncte slabe: 

• Profesorii( de alte specializări) care au urmat cursurile postuniversitare de informatică, 

nu au reuşit  să-şi  însuşească  temeinic  fundamentele  disciplinelor  informatice,  sunt 

slab pregătiţi şi  din  punct  de  vedere  metodic  şi  psihopedagogic,  eficienţa  la  clasă 

fiind redusă. 

• În  multe unităţi şcolare, supraevaluarea elevilor este o practică care generează 

neîncrederea elevilor în capacitatea lor de autoevaluare şi autosuficienţa. Ca o 

consecinţă a acestui lucru, la repartizarea computerizată a elevilor în învăţământul 

liceal şi profesional de stat, sunt dezavantajaţi într-o foarte mare măsură, elevii care 

provin de la unităţile şcolare unde evaluarea nu se face conform criteriilor stabilite de 

standardele naţionale. 

• Progresul şcolar este urmărit în cea mai mare parte, prin prisma acumulărilor de 

cunoştinţe şi calitatea acestora, nu sunt luate în vedere şi aspectele formative ( 

atitudinea faţă de şcoală, faţă de studiu, relaţionarea cu colegii şi profesorii, gradul de 

responsabilitate etc) şi într-o mică măsură modul în care aceste cunoştinţe sunt 

aplicate şi integrate la diverse discipline şi în contexte diferite. 

• Uzura morală și de multe ori fizică a echipamentelor de calcul electronic împiedică 

desfășurarea normală a activităților de laborator 
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Oportunități: 

• Aprobarea noilor planuri cadru pentru învățământul gimnazial prin care se introduce 

disciplina informatică și tic ca disciplină în trunchiul comun la claseleV-VIII. 

• Creșterea cererii de personal calificat în domeniul IT atât la nivel național cât și 

european  

• Existența evenimentului internațional Hour of code care permite tuturor elevilor și 

profesorilor să învețe să facă programare  

 

      Amenințări: 

• Neimplicarea suficientă a autorităților locale (primării), mai ales în zona rurală, 

pentru modernizarea laboratoarelor de informatică din școli, respectiv pentru 

întreținerea celor existente 

• Numărul insuficient de calculatoare la unele școli din mediul rural ca urmare a  

descompletării în timp a acestora  

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

 

• Orientarea controlului şi îndrumării cu preponderenţă spre liceele tehnologice și 

școlile gimnaziale; 

• Implicarea într-o măsură mai mare a metodiştilor în activitatea de îndrumare; 

• Promovarea la clasă a strategiilor  didactice cu rol de activizare a clasei; 

• Creşterea frecvenţei inspecţiilor de specialitate şi întărirea caracterului de îndrumare 

şi consiliere 

• Realizarea unor inspecţii neanunţate; 

• Stimularea morală a muncii de calitate prestate şi popularizarea rezultatelor pozitive 

obţinute; 

• Formarea  şi consilierea profesorilor de informatică care  au absolvit facultăţi de alt 

profil şi apoi au urmat cursurile postuniversitare de informatică. 

• Consilierea profesorilor debutanţi. 

• Instruirea profesorilor care predau disciplinele informatice în utilizarea noului soft de 

bază şi a softului educaţional, implicarea profesorilor de informatică alături de 

profesorii de alte discipline în realizarea de soft educaţional. 

• Realizarea de  cursuri de pregatire metodica si psihopedagogica. 

• Evaluarea să se realizeze ţinând seama de standardele naţionale şi cele de referinţă. 

Folosirea formelor alternative de evaluare, care să motiveze elevii pentru studiu şi să 

încurajeze elevii capabili de  performanţa. 

• Accentuarea valenţelor formative ale lecţiei, cultivarea la elevi a unei atitudini 

pozitive faţă de studiu, faţă şcoală şi faţă de muncă în general, identificarea 

modalităţilor de motivare a elevilor. 

 

FIZICA – CHIMIE 

 

1. Diagnoza resursei umane specific disciplinei 

 

a. Fizica 

Număr norme didactice anul școlar 2015-2016: 80, 85 

Număr personae angajate in anul scolar 2015-2016:    96 
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Număr cadre didactice titulare: 54 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I: 

Debutanți: 0 

Definitivat: 2 

Grad II: 12 

Grad I: 46 

Număr de cadre didactice necalificate: 13 

 

b. Chimie 

Număr norme didactice anul școlar 2015-2016: 59, 09 

Număr persoane angajate sem. I 2015-2016:    85 

Număr cadre didactice titulare: 57 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

Debutanți: 1 

Definitivat: 3 

Grad II: 6 

Grad I: 44 

Număr de cadre didactice necalificate: 7 

 

         2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

             

a. Fizica -fFKFIZICA  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

Inspecţii pentru obținerea gradelor didactice: 5 ( pentru gradul I-3; pentru  gradul  II -2) 

Inspecţii speciale: gradul I – 2;  

Inspecții de specialitate-13 

Total inspecţii efectuate - 20 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

Numarul relativ mic de inspecții la disciplina fizică nu a necesitat implicarea profesorilor 

metodiști decât într-o singură situație. 

 

 b. Chimie 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 0 

Număr inspecții: 

Inspecţii pentru obținerea gradelor didactice:   

Definitivat- 1  

Gradul  II -2; 

Gradul I-1 

Inspecţii speciale gradul I 1;  

Inspecții de specialitate -9 

Total inspecţii efectuate - 14 

• Valorizarea activităţii metodiştilor  

Toate inspecțiile au fost realizate de către profesori metodiști conform  graficului de 

inspecții.Materialele au fost bine întocmite și au fost incluse în rapoartele finale ale inspecțiilor 

generale. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 
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Aspecte pozitive:  

- Portofoliile cadrelor didactice conțin  materiale necesare desfăşurării unor activităţi 

eficiente , proiectarea didactică respectând metodologia în vigoare 

- Folosirea în cadrul lecțiilor de fizică și chimie a resurselor tic. 

- Evaluarea se realizează atât prin metode tradiţionale , cât şi complementare / alternative  

- Valorificarea dotării  existente în cadrul activităţilor, acolo unde există. 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri:  

- Încadrarea cu personal calificat mai ales în unitățile de învățământ  din mediul rural.  

- Creșterea ponderii activităților centrate pe elev ,utilizarea cu o frecvență mai mare a 

platformelor e-learning. 

- Pregătirea suplimentară și remedială  a elevilor. 

- Folosirea eficientă a dotării existente și confecționarea de material didactic din materiale 

neconvenționale. 

- Crearea de opționale inter și transdisciplinare 

 

4. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 

-Organizarea concursurilor și olimpiadelor şcolare –faza judeţeană: 

- Olimpiada de fizică- Liceul Danubius Călăraşi;  

- Olimpiada de chimie – Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei”  Călăraşi; 

- Olimpiada de astronomie și astrofizică  - Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi;  

- Olimpiada interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”- Colegiul Agricol Sandu Aldea 

Călăraşi; 

- Concursul de chimie „Petru Poni”( cls. IX-XII, filiera  tehnologică)- Colegiul Tehnic 

Ștefan             Banulescu Călăraşi; 

- Concursul de chimie Raluca Ripan - Școala Gimnazială Carol I, Călăraşi; 

- Manifestările Științei și Tehnicii Școlare “Florin Vasilescu”   Călărași  

- Olimpiada de Științe pentru juniori -Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călăraşi; 

-     Am coordonat deasemenea concursul T.A Edison, 07.03.2016, organizat de către 

comunitatea profesorilor de   fizică din Călărași.În acest an școlar acesta a fost inclus în 

calendarul concursurilor interjudețene recunoscute de MENCȘ. 

     Pentru prima dată elevi din unitățile de învățămănt tehnologic (Colegiul Economic Călărași, 

Liceul Nicolae Bălcescu Oltenița și Liceul Danubius Călărași au participat la Concursul regional 

de fizică Șerban Țițeica, 05.03.2016. 

- Organizarea concursului de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural  Impuls 

perpetuum–faza națională, 07-11 august 2016 

 

5.  Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

 

Puncte tari 

• personal didactic bine pregătit profesional, majoritatea având gradul didactic I    

• preocupare constantă pentru   formarea profesională: participarea la cursuri de 

formare,înscrierea la concursul pentru obținerea gradelor didactice. 
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• rezultatele obținute la fazele județeana respectiv națională a concursurilor și olimpiadelor 

pe disciplină 

Puncte slabe 

• laboratorul de fizica-inexistent sau acolo unde există, făra o dotare și un mobilier 

corespunzătoare. 

• ponderea relativ mare a metodelor de predare-ânvățare-evaluare tradiționale  în 

activitatea didactică. 

• existența unui număr mare de situații în care orele de fizică /chimie completează norma 

didactică a unor titulari de altîăspecialitate 

 

Oportunități 
 

• cadre didactice calificate, preocupate de participarea la competiții școlare pe disciplă și 

interdisciplinare. 

• parteneriate cu facultățile de fizică și chimie din București. 

• participarea cadrelor didactice la programe de mobilități, diseminarea bunelor practici. 

Amenințări 

• percepția de către elevi a disciplinelor fizică și chimie ca fiind dificile. 

• conținuturile predate la fizică și chimie nu sunt intotdeauna corelate temporal cu cele 

necesare de la matematică. 

• legislația referitoare la regimul substanțelor chimice în unitățile școlare. 

  

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

 

-Îndrumarea şi controlul privind aplicarea corectă a planurilor cadru şi programelor şcolare.             

-Monitorizarea prin forme specifice a activității de predare- învățare-evaluare desfășurate la 

clasă. 

-Verificarea modului în care se realizează atribuţiile manageriale la nivelul comisiilor metodice 

şi ale fiecărui cadru didactic. 

-Constituirea unei baze de date privind existența laboratoarelor de fizica/chimie și nivelul de 

dotare al acestora. 

-Sprijinirea cadrelor didactice în vederea  obţinerii  gradelor didactice. 

-Consilierea cadrelor didactice necalificate. 

-Participarea profesorilor de fizica și chimie la cursuri de formare . 

-Încurajarea profesorilor de fizică în alegerea ca teme opționale de studiu a astronomiei și  

astrofizicii. 

-Îmbunătățirea participării elevilor la concursurile și olimpiadele școlare de profil. 

-Stimularea personalului didactic în vederea exploatării eficiente şi a utilizării software-ului 

educaţional şi a tehnologiei informatice. 

     

BIOLOGIE 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei biologie,în anul școlar 2015-2016 

 

a. Resurse umane în specialitate 
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 Număr norme didactice în anul școlar 2015-2016 - 76, 16, din care 38, 07 (mediul urban și 38, 

09 în mediul rural). 

Titulari încadrați în norma de bază- 55, 28 (mediul urban-28, 47, mediul rural-26, 81) 

Titulari încadrați peste norma de bază în regim plata cu ora- 9, 66 (mediul urban-6, 65 și mediul 

rural-3, 01) 

Personal didactic calificat pensionat încadrat în regim de plata cu ora- 4, 11 (în mediul urban-1, 

61, în mediul rural- 2, 90) 

Personal didactic necalificat- 1  

 

 b. Repartiția cadrelor didactice calificate în funcție de gradul didactic: 

 Debutant-2 

 Gradul didactic definitiv-3 

 Gradul didactic II-12 

 Gradul didactic I-67 

 Doctorat -1 

 Total-83 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei biologie: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 0 

Număr inspecții tematice în specialitate: 35 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore:0 

Număr inspecții: 

a) curente: grad I: 13 , grad II: 10 

b) speciale: grad I: 1, grad II: 8, def: 3 

Inspectii de consiliere: 35 

 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate  

- Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a elabora    pe baza lecturii 

personalizate a 

- Programei școlare a planificărilor calendaristice, a proiectelor unităților de invățare, 

proiectelor didactice; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităților de 

planificare/proiectare 

- didactică; 

- Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii didactice 

corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea și utilizarea unor 

strategii didactice corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe 

- Evaluarea capacității cadrului    didactic inspectat de a integra T IC  și  lecțiile  AeL  în 

activitatea didactică; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat in legătură cu integrareaT IC și lecțiile  AeL in 

activitatea  didactică; 

- Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metode de invățare 

diferențiată; 

- Consiliereaca cadrului   didactic inspectat in legătură cu utilizarea unor metode de 

invățare diferențiată; 
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- Evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare in 

cadrul activităților de predare-invătare; 

- Consilierea cadrului didactic inspectat in legătură cu integrarea elementelor de evaluare 

in cadrul 

- activităților de predare-invațare; 

- Consilierea cadrelor didactice in vederea diversificării ofertei curricular de cursuri 

opționale, 

- Consilierea cadrelor didactice in legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și 

evoluție în carieră 

- Verificarea demersurilor întreprinse de catedrele/comisiile metodice de specialitate 

pentru 

- Valorificarea datelor rezultate în urma administrării  testelor de evaluare inițială (rapoarte  

de analiză,planuri de măsuri,proiectarea de trasee  individuale de învățare pentru fiecare 

clasă) 

- Inspecții realizate de către metodiști: 4, din care 1 în zona Călărași (Școala Gimnazială 

Iancu Rosetti Roseți), 2 în zona Oltenița (Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu 

Vasilați, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Oltenița), 1 în zona Lehliu (Liceul 

Tehnologic nr.1 Fundulea,) 

 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

 Valorizarea activității profesorilor metodiști s-a realizat în primul rând prin participarea 

la inspecțile stabilite prin Graficul unic de monitorizare și control la nivelul disciplinei , prin 

activitatea de consiliere a cadrelor didactice debutante, prin propunerea de  soluţii eficiente în 

cadrul inspecțiilor de specialitate , în vederea îmbunătățirii  calității actului educațional. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în timpul inspecțiilor: 

 

Aspecte pozitive: 

- S-a constatat o evidentă îmbunătăţire a calităţii programelor şcolare redactate de către 

cadrele didactice  

- Alegerea disciplinelor pentru CDŞ s-a realizat în raport strict cu resursele materiale şi 

umane ale unităţii şcolare, cu cerinţele, disponibilităţile oferite de comunitatea locală. 

- Majoritatea opţionalelor s au încadrat în structuri logice, în concordanţă cu specificul 

vârstei, asigurându- se releţionarea obiectivelor şi conţinuturilor informaţionale. 

- Predominante sunt opţionalele ca disciplină nouă şi extindere. 

 

Aspecte de remediat: 

- Avizarea opţionalelor în perioada prevăzută de calendar,cu respectarea metodologiei. 

- Abordarea intra-, inter/transdisciplinară a conţinuturilor prin proiectarea şi diversificarea 

gamei de discipline opţionale specifice;  

 

   4. a. Calitatea demersului didactic și a activităților de învățare observate la cadrele 

didactice asistate: 

 

Aspecte pozitive: 

- Proiectarea didactică la nivelul disciplinei s-a realizat cu respectarea cerinţelor 

metodologice specifice, urmărindu-se, în cadrul unităţilor de predare- învăţare, adecvarea 
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corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de învăţare la obiectivele de referinţă şi 

competenţele specifice prevăzute de programele şcolare de specialitate. 

- Majoritatea  cadrele didactice de specialitate  asistate au dovedit preocupări pentru 

decongestionarea şi esenţializarea conţinuturilor, pentru  realizarea unui învăţământ de 

formare a unor capacităţi, comportamente şi abilităţi adecvate , de implicare permanentă 

a elevilor în procesul de învăţare, de diversificare a tipurilor de activităţi didactice, 

inovare şi creativitate didactică. 

- În cadrul lecţiilor informaţia ştiinţifică transmisă este riguroasă şi prelucrată didactic în 

mod corespunzător asigurându-se accesibilitatea, logica, coerenţa şi sistematizarea 

prezentării. 

- În general, elevii sunt trataţi individual şi diferenţiat, în funcţie de particularităţile de 

vârstă şi ritmul de lucru.  

- Se abordează un stil pedagogic democratic,  relaţiile interpersonale create sunt bune.  

- Timpul didactic este eficient utilizat, lecţiile având o densitate şi o 

“acoperire”corespunzătoare a conţinuturilor prin sarcini de învăţare corect dimensionate. 

- Evaluarea se practică în manieră tradiţională dar şi în contexte care permit diagnoza mai 

exactă a structurării fiecărei competenţe, precizată în standardele curriculare ale 

disciplinei de învăţământ. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

- Deşi majoritatea cadrelor didactice inspectate au o bună pregătire pedagogică şi 

ştiinţifică, stăpânesc teoretic exigenţele unui învăţământ de calitate, în practica 

educaţională se mai păstrează stiluri didactice tradiţionale , bazate pe transmitere, 

receptare şi reproducere de informaţii, participarea elevilor la propria formare fiind, 

adeseori minimală. 

- Registrul procedural al cadrelor didactice nu este întotdeauna bine individualizat, orientat 

mai ales spre tehnici de instruire de esenţă euristică, cu potenţial formativ ridicat 

(demonstraţia, explicaţia, activitatea pe fişe de lucru, problematizarea etc.) 

- Nu toate cadrele didactice de specialitate fac trimiteri spre practică, spre domeniul de 

aplicabilitate al disciplinei de învăţământ ,pentru  un bun impact asupra elevilor  

- Tehnicile informatizate nu  sunt utilizate oportun şi eficient, fie prin preluarea şi 

transmiterea integrală a lecţiilor interactive , fie prin inserţia unor softuri în anumite 

secvenţe ale procesului de predare/învăţare/evaluare  

- Preocuparea insuficientă a cadrelor didactice privind amenajarea, dotarea şi utilizarea 

cabinetelui de biologie/ştiinţe (mai ales în mediul rural). 

 

      Propuneri, soluţii de optimizare:  

 

- Realizarea evaluărilor formative şi sumative; dezvoltarea competenţelor pentru literatura 

de specialitate şi atingerea obiectivelor specifice științelor biologice.  

- Pilotarea intervenţiilor în domeniul dezvoltării resurselor umane prin transfer de metode 

şi tehnici didactice; diseminarea de bune practici între cadre didactice de aceeaşi 

specialitate.  

- Continuarea acordării sprijinului şi consilierii cadrelor didactice debutante;  

- Încurajarea activităţilor de formare în didactica şi în metodica predării biologiei, 

organizate prin CCD, perfecţionarea prin grade didactice şi participarea tuturor 

profesorilor la activităţile de formare continuă specifice disciplinei;  
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- Eficientizarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor, prin consultarea temeinică a 

literaturii de specialitate, a programelor școlare, manualelor şi pregătirea materialului 

didactic (planşe, fişe de lucru, portofolii etc.);  

- Utilizarea manualelor şcolare, ghidurilor metodologice, softului educaţional în predarea –

evaluarea rezultatelor elevilor 

Exemple de bună practică: Şcoala Gimnazială”Mihai Viteazul”Călărași,Şcoala  ,Şcoala „Nicolae 

Titulescu”, Liceul Teoretic” Mihai Eminescu” Călărași,Colegiul Național Barbu Știrbei, Liceul 

Alexandru Odobescu lehliu Gară. 

Exemple negative: Şcoala Gimnazială George Vâlsan Independența, Şcoala Gimnazială 

Constantin Brâncoveanu Vasilați. 

 

4. b. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

Aspecte pozitive  

- Elevii sunt capabili să folosească eficient cunoştinţele acumulate în lecţiile anterioare şi 

progresează corespunzator. În general formulează răspunsuri logice şi coerente, dar 

manifestă unele dificultăţi în argumentarea afirmaţiilor făcute, având nevoie de sprijinul 

profesorilor 

- Elevii au în multe situaţii responsabilităţi clar precizate, îşi asumă rolurile atribuite, 

manifestă interes în activităţile de învăţare organizate 

- Dau dovadă de un comportament civilizat, dovedesc respect faţă de profesor şi colegi 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

- Unii elevi nu stăpânesc noţiunile şi cunoştinţele prevăzute de programa şcolară, la un 

nivel care să le asigure promovabilitatea la examenul de bacalaureat;  

- Mulţi elevi nu au demonstrat că au deprinderi şi abilităţi practice, de operare pe calculator 

pe care să le folosească eficient în cursul procesului de învăţare, în vederea atingerii unor 

nivele bune şi foarte bune de performanţă; 

- Se foloseşte în general, modest ceea ce se achiziţionează în cursul lecţiilor anterioare; 

- Cu greutate elevii fac apel la cunoştinţele de la  alte discipline sau chiar intradisciplinare 

- Există elevi care dovedesc puţină imaginaţie, fantezie, creativitate, spirit inventiv, în 

realizarea sarcinilor de lucru 

- Nivelul utilizării cunoştinţelor,deprinderilor şi aptitudinilor în situaţii de învăţare 

diverse,cu grad ridicat de complexitate se situează la nivel acceptabil,în majoritatea 

şcolilor inspectate. 

- Există elevi cu performanţe scăzute la învăţătură, în general cei care nu beneficiază şi de 

implicarea familiei în educaţie, cei cu o situaţie socio-materială precară sau cei cu 

capacităţi psihointelectuale minimale. 

- La clasele liceale nu s-a constatat formarea unor capacităţi de analiză privind 

competenţele dobândite prin învăţare,în scopul orientării spre o anumită carieră 

profesională 

 

  Propuneri, soluţii de optimizare:  

- Stimularea şi dezvoltarea activităţii de performanţă în rândul elevilor; creşterea 

performanţei şcolare prin implicarea mai nuanţată a elevilor la: olimpiade, concursuri 

şcolare specifice, proiecte extracurriculare judeţene şi naţionale, examenul naţional de 

bacalaureat;  

Exemple de bună practică: Şcoala Gimnazială nr.1 Lehliu-Gară, Dichiseni, Şcoala Gimnazială 

„Tudor Vladimirescu „Călăraşi 
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Exemple negative: Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina, Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto Călărași, Liceul Tehnologic”Nicolae Bălcescu”Olteniţa.  

 

5. Activităţi /manifestări desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri 

pedagogice în specialitate, concursuri, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul 

disciplinei  

 

- Consfătuirile județene ale cadrelor didactice de specialitate biologie din învățământul 

preuniversitar 

- Activitate metodico- științifică : 

1.”Modalități de optimizare a performanțelor elevilor, pornind de la diagnoza rezultată din 

analiza testelor predictive –metode remediale în vedera obținerii progresului școlar la nivelul 

științelor biologice. 

2. Demersuri esențiale în realizarea proiectării unei activități reușite la nivelul disciplinei, bazată 

pe creativitate și originalitate” 

3.”Optimizarea evaluării procesului didactic- strategii de atingere a succesului școlar 

 

            Propuneri, soluţii de optimizare:  

Optimizarea activităţilor de formare şi perfecţionare metodico- ştiinţifică prin:  

- Stagii de formare pe teme de didactica disciplinei şi cunoaşterea noutăţilor din domeniul 

curricular.  

- Eficientizarea activităţilor de cerc pedagogic şi din comisiile metodice, care să valorifice 

experienţa pozitivă a cadrelor didactice, să faciliteze diseminarea informaţiilor şi să 

răspundă schimbărilor permanente care fac din educaţie un proces în continuă mişcare, 

racordat la explozia informaţională şi, mai ales, la schimbările sociale cărora trebuie să le 

facă faţă.  

 

Exemple de bună practică: Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călăraşi, Colegiul 

Economic Călăraşi 

Exemple negative: Liceul Tehnologic Ion D. Ghica Oltenița 

 

6. a. Realizarea obiectivelor managementului specialităţii- analiza SWOT a disciplinei în 

urma inspecțiilor/activităților realizate: 

Puncte tari:  

• Încadrarea bună cu personal didactic de specialitate calificat 

• Cunoașterea planurilor cadru,a programelor școlare pentru fiecare nivel de învățământ,a 

instumentelor de evaluare,ghidurilor și auxiliarelor curriculare. 

• Documentele de proiectare respectă cerințele actuale și se integrează în structuri bine 

fundamentate. 

• Calități personale și profesionale ale cadrelor didactice cu ținută pozitivă privind conduita 

în școală și raportul cu elevii, atitudinea în clasă,cunoștințele de specialitate 

• Calitatea managementului orei de specialitate-organizarea și conducerea clasei,relația 

profesor-elev,crearea mediului favorabil desfășurării lecției 

• Asigurarea condiţiilor optime în școlile din județ, pentru a trece de la un curriculum axat 

pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe. 

 

Puncte slabe: 
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• Adaptarea parțială a proiectării la structura clasei și specificul colectivului de elevi cu 

care lucrează 

• Insuficienta adaptare a strategiilor didactice la ritmul propriu de învățare al elevilor 

• Pondere destul de mare a metodelor clasice de predare 

• Utilizarea sporadică a cabinetelor de biologie/științe sau neamenajarea acestora în 

unitățile din mediul rural, în general. 

 

Oportunităţi 

• Cadru legislativ stabil în domeniul învățământului 

• Organizarea de cursuri de formare prin Casa Corpului Didactic 

• Participarea profesorilor debutanți la lecții susținute de profesori cu experiență  

• Deprinderea unui stil de lucru personalizat prin raportarea activităților de predare-

învățare la dezvoltarea intelectuală și posibilitățile reale ale elevilor clasei 

•  

 

Ameninţări 

• Slaba motivație financiară a cadrelor didactice pentru desfășurarea unor activități 

didactice eficiente 

• Lipsa de atractivitate a sistemului de învățământ pentru tinerii absolvenți 

• Proiectarea de metode și tehnici didactice moderne, doar cu ocazia inspecțiilor școlare 

• Lipsa de interes pentru achizițiile elevilor,în termeni de competențe și conținuturi, după 

obținerea gradelor didactice 

• Scăderea actului educațional în unitățile de învățământ mai mici și aflate la distanță mare 

de centrele metodice. 

 

      Propuneri, soluţii de optimizare:  

 

 Promovarea de proiecte educaționale în scopul  încurajării către schimbare, pentru a  permite 

beneficiarilor educației dobândirea de competențe  de exprimare a propriei personalități 

 Colaborarea cu C.C.D. Călărași pentru a sprijini cadrele didactice de specialitate, în 

consolidarea folosirii metodelor eficiente de evaluare, prin formare continuă. 

 Eficientizarea activității de învățare-evaluare, în scopul creșterii ratei de promovabilitate la 

Examenul Național de Bacalaureat,prin inspecții tematice și de specialitate 

Exemple de bună practică: 

-Şcoala Gimnazială ”Alexandru D.Ghica”Olteniţa, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,Colegiul 

Național „Barbu Știrbei”, Liceul Teoretic „Neagoe Basarab”Oltenița,etc. 

Exemple negative: 

-Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, 

Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași 

 

6. b. Aspecte al procesului de evaluare: curentă, secvenţială şi la final de semestru rezultate 

şcolare la disciplina analizată, mai ales dacă reprezintă o probă la examenele naționale. 

 

Puncte  tari 

• Au fost respectate recomandările făcute în cadrul Consfătuirilor judeţene ale cadrelor 

didactice de specialitate biologie şi referitor la evaluarea inţială. 

• În urma testelor administrate, respectând modelele de teste predictive, postate pe site- ul 

MENCȘ s-a constatat capacitatea cadrelor didactice de a se centra pe standardele 
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curriculare, preocuparea pentru dobândirea de către elevi a competenţelor fundamentale, 

specifice disciplinei. 

• Majoritatea elevilor testaţi au demonstrat că au deprinderi de citire, scriere şi mai puţin de 

logică şi argumentare, elevii neîntâmpinând dificultăţi în rezolvarea itemilor obiectivi şi 

semiobiectivi 

• Probele de evaluare aplicate au cuprins itemi caracterizaţi prin claritate şi precizie,stabiliţi 

pentru obiectivele de cunoaştere şi pentru competenţele urmărite,au fost construite 

utilizând corect tehnicile de evaluare obiectivă,există matrice de evaluare pentru unităţile 

de învăţare,pentru evaluarea sumativă de final de temă,semestrială. 

• S -au realizat interpretările rezultatelor, dar nu este urmărit constant progresul elevilor. 

• În timpul inspecţiilor se constată că randamentul şcolar este evaluat în toate momentele 

lecţiei, în majoritatea cazurilor,elevii fiind coparticipanţi la evaluare,punctul lor de vedere 

fiind luat în considerare pentru activităţile următoare. 

• Notarea şi motivarea sunt realizate cu respectarea normelor docimologice, existând de 

regulă o notare ritmică. 

• Organizarea fazei pe şcoală a olimpiadei de biologie şi selecţia loturilor care vor participa 

la faza judeţeană a acestei competiţii. 

 

Puncte slabe: 

• Un număr redus de cadre didactice de specialitate nu au respectat prevederile referitoare 

la construirea itemilor pe modelul testelor MENCȘ. 

• Există cadre didactice de specialitate care nu proiectează /aplică uneori, strategii de 

predare diferenţiată, care să faciliteze dezvoltarea personală a elevilor şi progresul 

acestora în ritm propriu.Nu se acordă atenţie auto/coevaluării 

• Nu sunt verificate constant, caietele de teme şi de notiţe ale elevilor. 

Metodele de evaluare alternativă nu sunt generalizate, în cele mai multe cazuri sunt 

folosite experimental. 

• Baremele de notare evaluare nu sunt elaborate la fiecare evaluare 

• Activităţile de evaluare propuse în manualele şcolare nu sunt valorificate. 

• Nu se folosesc la parametrii proiectaţi lecţiile platformei AeL. 

 

 

Oportunităţi 

• Existenţa unui număr mare de auxiliare curriculare care sprijină realizarea demersului 

didactic centrat pe elev 

• Disponibilitatea elevilor şi cadrelor didactice de a participa la concursuri olimpiade în 

domeniul specialităţii 

• Existenţa unor platforme digitale care propun o multitudine de itemi pentru evaluare 

 

Ameninţări 

• Evaluări realizate prin metode tradiţionale utilizându- se mai puţin metodele alternative 

de evaluare.             

Propuneri, soluţii de optimizare:  

 Se impune la nivelul disciplinei creativitate în conceperea testelor de evaluare pentru 

încurajarea şi motivarea elevilor 

Exemple de bună practică: Colegiul Naţional Barbu Ştirbei,Liceul Teoretic ‚”Mihai 

Eminescu”,Şcoala „Nicolae Titulescu”,”Mircea-Vodă’,”Tudor Vladimirescu”,Liceul Tehnologic 
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„AL.Odobescu” Lehliu-Gară, Şcoala Gimnazială nr.1  Lehliu Gară,Gurbăneşti, Liceul Teoretic 

„Neagoe Basarab”,Şcoala Al.D.Ghica Olteniţa . 

         

7. Priorități ale disciplinei biologie și științe pentru anul școlar 2016-2017                                                                                                                                    

 

Priorități la nivel național ale învățământului biologic: 

 Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru şi programele şcolare în vigoare 

 Pregătirea de specialitate şi metodică 

 Utilizarea manualelor şcolare,  a ghidurilor metodologice  şi a ghidurilor de evaluare 

pentru disciplina biologie 

 Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de biologie şi 

ştiinţe 

 Dotarea și utilizarea laboratorului de biologie  

 Utilizarea  instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare 

 

        Priorități ale disciplinei biologie și științe, la nivel județean, pentru anul școlar 2016-2017:                                                                                                                                   

 cunoașterea  și respectarea Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ 

la disciplinele biologie și științe, în anul şcolar 2016– 2017 

 parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale și a 

susținerii cu succes de către elevi a examenelor naționale 

 realizarea portofoliului personal, conform structurii portofoliului cadrului didactic 

prezentat la consfătuirea județeană  din 17 septembrie 2016,nu numai de cadrele didactice 

titulare dar şi de cele suplinitoare. 

 Creşterea calităţii demersului didactic; 

 Strategiile didactice moderne să se caracterizeze printr-o permanentă deschidere la 

înnoire, la inovaţie:  

 Valorificarea tuturor metodelor în vederea antrenării elevilor, a participării lor efective la 

dobândirea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor; 

 Accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor de instruire utilizate în activitatea 

de predare-învăţare-evaluare; 

 Aplicarea cu prioritate a metodelor activ-participative centrate pe elev; 

 Sprijinirea şi îndrumarea profesorilor debutanţi în formarea profesională cu sprijinul 

profesorilor metodişti şi prin cursuri de perfecţionare special organizate; 

 evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării 

procesului de învățare. 

 organizarea cu elevii care manifestă interes deosebit pentru studiul biologiei de pregătire 

suplimentară pentru creşterea rezultatelor la competiţiile naţionale de biologie 

 tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se 

asigure progresul școlar al tuturor elevilor 

 elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe 

niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la 

examenele naționale și la competițiile școlare. 

 utilizarea la toate orele care permit  a  mijloacelor   de învățământ din dotarea unității de 

învățământ şi a laboratorului/cabinetului de biologie.  

 necesitatea utilizării la fiecare oră de biologie a laboratorului de biologie funcțional, bine 

organizat şi dotat, ceea ce permite exprimarea caracterului practic- aplicativ al 

curriculumului de biologie și, implicit, desfăşurarea individuală şi pe grupe a lucrărilor 
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 formarea la profesori a algoritmilor de autoevaluare a lecțiilor la care sunt asistați 

 o „lacună” în pregătirea didactică a profesorilor inspectaţi  o reprezintă lipsa instrumentele 

de evaluare a competenţelor specifice care trebuie dezvoltate la elevi, în cadrul unei lecţii. 

Aceasta se datorează lipsei unei formări a lor de către instituţiile abilitate.  În consecinţă, 

este necesară realizarea unor cursuri de formare în domeniul evaluării pe competenţe, 

pentru profesorii de biologie.  

 

GEOGRAFIE 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice an școlar 2015-2016:- 

Număr persoane angajate sem I 2015-2016: 73 

Număr cadre didactice titulare: 70 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 3 

- Definitivat: 7  

- Grad II: 14 

- Grad I: 49 

 Număr de cadre didactice necalificate: 0 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: inspecţii generale: 8 ( în calitate de coordonator la 

Liceul Tehnologic ,,Matei Basarab” Mănăstirea, Şcoala Gimnazială nr.1 Jegălia)  şi ca 

responsabil de aspect la 2 ( şcolile  gimnaziale din Lehliu –Gară şi Dragalina) 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr: 9 

Număr inspecții tematice în specialitate: 3 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 0 

Număr inspecții: 20 

a) curente:18 

b) speciale: grad I: 1, grad II:1 , def: 0 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate> 

- Evaluarea capacităţii prof. de geografie de a proiecta şi utiliza strategii didactice 

corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe. 

- Consilierea prof. de geografie în legătură cu utilizarea unor metode de învăţare 

diferenţiate . 

- Consiliera în vederea  integrării  elementelor de evaluare în cadrul activităţilor de 

predare –învăţare eficient. 

 Inspecții realizate de către metodiști: 2 

• Valorizarea activităţii metodiştilor: 

- Au fost identificate aspectele care trebuiesc îmbunătăţite în demersurile didactice. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

Aspecte pozitive: 

- s-au respectat planurile cadru în vigoare şi prevederile referitoare la relaţia dintre 

trunchiul comun şi CDŞ-uri; 
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- macro şi microproiectarea s-a realizat conform modelelor puse la dispoţiţie de MENCŞ la 

începutul anului şcolar; 

- cele mai multe evaluări  aplicate la clasă au  fost centrate pe competenţe; 

- portofoliile educaţionale ale elevilor se folosesc în activitatea de învăţare; 

- oferta de  CDŞ-uri  la disciplina geografie    răspunde nevoilor elevilor,  este 

complementară şi îmbunătăţeşte oferta curriculară realizată prin Curricumul Naţional ; 

- unele CDŞ-uri  contribuie la dezvoltarea personal a elevilor şi se bazează pe experienţa 

lor anterioară; 

Aspecte care necesită îmbunătăţiri: 

- oferta CDŞ să se facă  la termenul propus în  precizările MENCŞ; 

- personalizarea microproiectării cu nominalizarea mijloacelor de învăţământ ce se 

folosesc în activitatea de învăţare şi proba  de evaluare  administrate conform planificării 

( însoţită de matricea de specificaţii, baremul de evaluare şi notarea, fişa sinteză în care se 

specifică greşelile frecvente şi măsurile ce se vor întreprinde pentru eliminarea lor) ; 

- unităţile şcolare să ofere activităţi, programe şi proiecte care să completeze portofoliile 

ecucaţionale ale elevilor, portofoliile profesionale ale cadrelor didactice; 

- revizuirea anuală a ofertei curriculare la nivelul şcolilor pentru asigurarea atingerii  

standardelor minimale de către  toţi elevii elevii. 

Cauze identificate: 

- Suficienţa în activitate din parte comisiilor de curriculum de la nivelul unităţilor şcolare. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

- creearea comunităţii de învăţare în rândul profesorilor de geografie prin activităţile 

metodice organiazate şi comunicarea electronica pe două grupuri, site-ul ISJ  ; 

- folosirea eficientă a timpului de învăţare în clasă prin aplicarea  diferitelor metode şi 

tehnici; 

- monitorizarea de cei mai mulţi profesori a progresului individual al elevilor ( nu doar  a 

notele din catalog); 

- diversificarea metodelor de evaluare a cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor elevilor; 

- activităţile în perechi, echipe, grupe s-au realizat în formule flexibile, în funcţie de 

competenţa dezvoltată; 

- atmosfera în timpul orelor de geografie a fost  de sprijin şi ajutor pentru toţi elevii; 

- existenţa unei bune comunicări a profesorilor cu elevii, părinţii şi directorii unităţilor 

şcolare; 

- pregătirea pentru performanţă prin activităţi extraşcolare asumate de profesorii de 

geografie şi susţinute de echipele manageriale ( şcolile din  Călăraşi: Carol I, Mihai 

Viteazul, Nicolae Titulescu, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Lehliu – Gară ( Liceul 

Al.Odobescu, Şcoala Gimnazială nr.1), Olteniţa (Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu , 

Liceul Teoretic Neagoe Basarab), Ciocăneşti, Fundeni etc. 

 

Aspecte care necesită îmbunătăţiri: 

- înţelegerea noţiunii de competenţă şi proiectarea activităţilor de predare – învăţare- 

evaluare în vederea dezvoltării de competenţe; 

- asumarea proiectării personalizaze a unităţilor de învăţare; 

- folosirea zilnică a mijloacelor de învăţământ existente în unităţile şcolare; 
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- oferirea unui feed-back individualizat elevilor de către profesori, dublat de un program de 

remediere acolo unde este cazul. 

 

Cauze identificate: 

- insuficienţă în pregătirea demersurilor didactice; 

- lipsa motivării personale. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

- activităţile metodice cuprinse în Calendarul judeţean la care au participat 92% din 

profesorii de geografie; 

- marcarea evenimentelor din Calendarul EcoGeografic (Ziua Dunării, Ziua Carpaţilor, 

Ziua zonelor umede,  Luna Pădurii,  Ziua păsărilor etc.) 

- întâlnire cu academicianul Dan Bălteanu la sediul Institutului de Geografie al Academiei 

Române pe probleme de dezvoltare durabilă din Strategia Dunării; 

- vizitarea Casei Experimentelor în vederea aplicării la clasă a experimentelor ştiinţifice şi 

a  dezvoltării curiozităţii ; 

- aplicaţia ştiinţifică, în colaborare cu ISJ Vrancea, având ca  temă ,, Metoda analizei 

hӑrților topografice în zona Vrancea”, cu participarea domnului Roman Florin, autorul 

lucrӑrii „Munții Vrancei, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989; 

- constituirea grupurilor de lucru la nivel judeţean  pentru realizarea de subiecte pentru 

concursurile şcolare; 

- organizarea  Concursului regional ,,Terra- de la poveste la realitate”.faza judeţeană, 

prima ediţie 

- (Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul“ Călăraşi) 

- organizarea ȋn perioada  noiembrie- decembrie  2015, a concursul  ,, Artgeografica “- 

editia a II-a, împreună cu Filiala Societăţii de Geografie şi Muzeul Municipal Călăraşi. 

- participarea unui grup de 7 profesori  la Conferinţa Anuală a SGR, Cluj – Napoca, 16-19 

iunie. 2016. 

- organizarea de  excursii de studiu si orientare cu elevii la Brașov, Bușteni, Moeciu de Jos 

( Carmen Marica), Bran ( Mihalcea Felicia). 

- participări la conferinţe, seminarii, proiecte europene:  Conferinţa Internaţională de 

Didactica Geografiei, Cluj-Napoca, 23-26.oct.2016, Simpozionul interdisciplinar al ariei 

curriculare ,,Om şi Societate” de la Buzău,  Conferinţa SCENTIX la Palatul 

Parlamentului,30-31 XI. 2015, Simpozionul de geografie de la Fălticeni, 2 apr.2016; 

- promovarea imaginii scolilor cӑlӑrӑsene a fost realizatӑ  prin participarea elevilor, 

îndrumaţi de profesori de geografie, la proiecte internationale: elevii Colegiului National 

,,Barbu Stirbei”,  în perioada 18-22 aprilie 2016 au participat, împreună prof Carmen 

Marica, la proiectul international „ The River Danube- a Gift of the Past, a Treasure for 

the Future”, Straubing, Germania; elevii Liceului Tehnologic ,,Nicolae Bӑlcescu”, 

Olteniţa, îndrumati de prof. Daniel Anghel au participat la proiectul Erasmus +, ȋn 

legӑturӑ cu formarea profesionalӑ a elevilor ȋn marketing, prin practicӑ în Regatul Unit. 

 

6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

Puncte tari: 

• respectarea şi aplicarea la clasă a curricumului national; 

• încadrarea cu cadre didactice de specialitate este foarte bună ; 

• promovabilitate bună la examenul national de bacalaureat ; 
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• rezultatele bune obţinute de cele două centre de excelenţă la Lehliu şi Olteniţa( prof.Popa 

Mânescu Constantin, Anghel Daniel, Dubei Mihai ,Sterienescu Lidia, Rucăreanu Ioana) ; 

• existenţa în şcoli a unor produse software care sunt utilizate acceptabil în cadrul lecţiilor 

de geografie ; 

• activitate bună a profesorilor metodişti (3) şi a responsabililor de cercuri  metodice (4) ; 

• circulaţia optimă a informaţiei între M.E.N.C.Ş. – ISJ- unităţile şcolare –cadrele 

didactice; 

• întărirea spiritului de echipă în rândul  profesorilor ; 

• elaborarea variantelor de subiecte pentru concursurile judeţene şi naţionale pe grupuri de 

clase; 

• organizarea concursurilor şcolare –faza judeţeană- cu maximă responsabilitate; 

• promovarea publicaţiilor de specialitate, respectiv TERRA MAGAZIN; 

• pregătirea cu responsabilitate a examenului de bacalaureat.  

 

Puncte slabe:  

• lipsa formării cadrelor  didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de 

geografie în gimnaziu şi pludisciplinării în clasele IX-XII; 

• lipsa manualelor la clasele XI – XII; 

• dotarea slabă a cabinetelor/laboratoarelor de geografie; lipsa unor spaţii educaţionale 

specific geografiei unde să existe videoproiector, acces  la INTERNET 

• inexistenţa terenurilor geografice pentru realizarea unor observaţii periodice la disciplina 

geografie fizică ( cls.a V-a şi a VIII-a) 

• formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare  

• monitorizarea  progresul şcolar ; 

• renunţarea  inexplicabil la  aplicarea criteriilor de notare pentru  gimnaziu conform 

CNEE; 

• lipsa evaluării propriei activităţi în scopul creşterii calităţii actului managerial ( self-

managementul); 

• neimplicarea unor cadre didactice în actul educaţional - unii dintre profesori absentează 

frecvent la cercurile pedagogice ; 

• insuficienţa în pregătirea activităţilor ( lecţii, programe remediale, pregătire pentru 

excelenţă, aplicaţii de teren, excursii tematice etc). 

 

Oportunități: 

• caracterul practic – aplicativ al geografiei; 

• conţinutul Planului – cadru oferă posibilitatea introducerii opţionalelor la geografie şi 

particularizarea acestora din perspectiva actului de învăţare( 26 de CDŞ-uri aprobate de 

ISJ); 

• audotarea cu mijloace şi materiale didactice modern de către unităţi  şcolare, Consilii 

Locale,a  conduc la aplicarea metodelor active în actul de predare - învăţare; 

• deprinderile digitale ale elevilor şi a cel puţin 75% din profesori, au generat o nouă 

abordare curriculară; 

• existenţa  posibilităţilor multiple de informare (Internet) şi de formare continuă a cadrelor 

didactice  prin programe naţionale şi europene; 

• accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare şi în derularea unor 

programe de pregătire specială pentru olimpiade şi concursuri. 

 

Amenințări:  
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• scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei 

şcolare; 

• dezinteresul manifestat de unele cadre didactice şi de unii directori pentru realizarea 

claselor-cabinet, terenurilor geografice care au ca obiectiv uşurarea învăţării; 

• rezistenţa la schimbare şi conservatorism a unor cadre didactice ; 

• lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită 

atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria dezvoltare 

profesională; 

• rezistenţa la schimbare şi conservatorism a unor cadre didactice ; 

• inexistenţa unei comunităţi de învăţare în rândul profesorilor din unele şcoli; 

• scăderea motivaţiei profesionale; 

  

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

- Cunoaşterea documentelor şcolare: Planurile – cadru şi programele şcolare în vigoare 

- Pregătirea de specialitate şi metodică. 

- Utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentru 

disciplina geografie. 

- Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare şi pluridisciplinare a 

lecţiilor de geografie.  

- Dotarea cabinetelor de geografie cu mijloace de învăţământ. 

- Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare. 

- Pregătirea concursurilor şcolare şi a examenului de bacalaureat. 

 

ISTORIE –SOCIO UMANE 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei ISTORIE/SOCIO-UMANE 

Număr norme didactice an școlar 2015-2016: istorie 85,92/cultura civică 16,73/socio-umane 

26,57 

Număr persoane angajate sem I 2015-2016: istorie și cultură civică 91/socio-umane 20 

Număr cadre didactice titulare: istorie 78/socio-umane 15 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 2 istorie/1 socio-umane 

- Definitivat: 

- Grad II: 65 istorie/6 socio-umane 

- Grad I: 24 istorie/18 socio-umane 

- Doctor:  3 istorie/ 2 socio-umane 

 Număr de cadre didactice necalificate: - 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 23 

Număr de inspecții la profesorii debutanti : 0 

Număr inspecții tematice în specialitat : 23 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 0 

Număr inspecții:  29 

a) curente: grad I : 15, grad II : 3, def. : 3 

b) speciale: grad I: 6, grad II: 3, def: 0 

 Inspecții realizate de către metodiști: 7 
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• Valorizarea activităţii metodiştilor 

În anul școlar 2015-2016, activitatea metodiștilor a fost organizată și coordonată de 

inspectorul școlar.La începutul anului școlar a fost analizată activitatea metodiștilor, colaborarea 

acestora cu cadrele didactice debutante. Profesorii metodiști au propus activități metodice, au 

realizat activități cu caracter istoric cu ocazia evenimentelor cu caracter istoric, au participat la 

cursuri de formare ”Istoria recentă a României”, au fost implicați in organizarea examenelor 

naționale la nivelul unității de invățământ ,dar și la nivel județean. 

 

3.  Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

 

Aspecte pozitive: 

- dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în managementul predării-învăţării-evaluării 

disciplinei; 

- trecerea de la un curriculum centrat pe conţinuturi la un curriculum centrat pe competenţe 

şi conţinuturi esenţiale necesare învăţării pe tot parcursul vieţii; 

- ameliorarea lecturii înţeleasă numai ca alfabetizare în înţelegerea textului istoric; 

- disponibilitate pentru propria perfecționare metodică și de specialitate. 

- existenţa cadrului organizatoric care să ofere şi să asigure servicii diversificate pentru 

formarea continuă a cadrelor didactice; 

- existența laboratoarelor AEL; 

- derularea unor cursuri de formare centrate pe competențe, metode moderne de predare – 

învățare, realizarea unui demers didactic diferențiat 

Aspecte ce trebuie   îmbunătăţite 

- superficialitate în pregătirea lecţiilor, în modelarea schemei la tablă sau pe suporturi 

moderne, în elaborarea testelor de evaluare şi interpretarea lor în raport cu criterii de 

referinţă (standarde de evaluare); 

- încercări timide de implementare a unor parcursuri şcolare individualizate care să asigure 

progresul şcolar asociate cu lipsa activităţilor de învăţare remedială; 

- organizarea şi desfăşurarea orelor alocate C.D.Ş.; 

- la nivelul şcolilor activitatea de îndrumare şi control a directorilor este inexistentă, 

superficială sau de formă 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive  

- profesorii urmăresc în proiectarea didactică atingerea standardelor educaţionale definite 

pe competenţe; 

- la nivel de şcoală, unele cadre didactice urmăresc evoluţia progresului şcolar prin fişa 

evoluției randamentului şcolar; 

- majoritar elevii ating standardele educaționale deoarece au competențele de a lucra cu 

sursele istorice, emit opinii și puncte de vedere referitoare la un fapt istoric, identifică 

relația cauză – efect, uzitează cu termeni istorici. 

- concursurile şi examenele şcolare din şi de la sfârşitul semestrului al II-lea  au  pus în 

evidenţă atingerea standardelor naţionale; 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- neparcurgerea programei şcolare în logica structurii de conţinut specific al istoriei a 

curriculei poate crea incoerenţe în întelegerea logică a evoluţiilor istorice; 
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5.  Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

- Consfătuirile naționale ale inspectorilor pentru disciplina istorie  şi disciplinele socio-

umaniste; 

- Constituirea  Consiliului Consultativ , a grupului de metodiști și  a echipelor de lucru; 

- Consfătuirile județene  pe centre metodice; 

- Seminar de formare continuă – metodiști si coordonatori de cerc pedagogic; 

- Pregătirea  activităților metodice de la nivelul cercurilor pedagogice – activitate cu 

cordonatorii de cerc pedagogic și profesorii metodiști; 

- Evaluarea activității desfășurate la nivelul cercurilor pedagogice ; 

- Stabilirea comisiilor pentru olimpiadele școlare, în cadrul Consiliului Consultativ; 

- Coordonarea  desfășurării concursurilor și olimpiadelor școlare; 

- Coordonarea Parteneriatului Educațional dedicat Zilei Naționale de Comemorare a 

Holocaustului 

- Participarea în cadrul simpozionului judetean organizat de catre CCD în colaborare cu 

școlile și grădinițele din județ – „Ora pamantului”; 

- Participarea  în cadrul  activităţii  proiectului 1 decembrie-Ziua  Naţională a 

României,desfăşurată la  Şcoala  Gimnazială Cuza Vodă, 

- Organizarea spectacolului” Romănia- plai de dor” –împreună cu Palatul Copiilor Călărași 

- Participarea in cadrul simpozionului international „Orizonturi didactice ”, editia XIII- 

2016; coordonare- secțiunea învatamant preuniversitar-Aria” Om şi  societate”; 

- Participarea   la activităţii  desfăşurate  cu ocazia  Zilei  Eroilor, 

- Coordonarea desfășurării  probei practice în cadrul examenului de titularizare în 

învățământ ; 

- Consilierea cadrelor didactice debutante; 

- Observator în Comisia de Evaluare Națională, Școala Gimnazială nr.1 Ciocănești, 

- Membru în Comisia de examen la bacalaureat- Liceul Al.Odobescu,Lehliu -Gară  

- Membru în Comisia de organizare a examenului de titularizare în învățământ-2016, 

organizat la Școala Gimnazială”N.Titulescu” Călărași 

- Membru în Comisia de organizare la examenul de obținere a definitivării în învățământ – 

2016, organizat la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași 

 

Propuneri, soluţii de optimizare pentru anul 2016-2017 : 

- Centralizarea atenţiei inspecţiilor tematice şi de specialitate pe problema evaluării în cele trei 

dimensiuni ale sale: măsurare, notare şi apreciere/evaluare propriu-zisă în raport cu 

standardele naţionale; 

- Antrenarea profesorilor de istorie si socio /uman în activitatea publicistică de specialitate. 

- Promovarea de proiecte educaţionale pentru a  permite tinerilor dobândirea de competenţe  

de  exprimare a propriei personalităţi, 

- Amenajarea cabinetelor de istorie-socio/umane 

- Dotarea cu materiale didactice a cabinetelor de istorie-socio/umane 

- Realizarea fişelor de lucru pentru un număr minim de experienţe care se vor efectua la 

fiecare an de studiu al istoriei-socio/uman 

- Colaborarea cu  C.C.D. Călăraşi pentru a sprijini  cadrele didactice de specialitate, în 

consolidarea folosirii  metodelor eficiente de evaluare, prin formare continuă. 

- Eficientizarea activităţii de învăţare-evaluare, în scopul creşterii ratei de promovabilitate la 

Examenul Naţional de Bacalaureat, prin inspecţii tematice şi de specialitate 

- Pilotarea intervenţiilor în domeniul dezvoltării resurselor umane: transfer de metode şi 

tehnici didactice; diseminarea de bune practici între cadre didactice de aceeaşi specialitate.  
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- Continuarea acordării  sprijinului şi consilierii cadrelor didactice debutante;  

- Încurajarea activităţilor de formare în didactica şi în metodica predării istoriei,organizate prin 

CCD, perfecţionarea prin grade didactice şi participarea tuturor profesorilor la activităţile de 

formare continuă specifice disciplinei;  

- Eficientizarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor, prin consultarea temeinică a 

literaturii de specialitate, a programelor şcolare, manualelor şi pregătirea materialului 

didactic (planşe, fişe de lucru, portofolii etc.);  

- Stimularea şi dezvoltarea activităţii de performanţă în rândul elevilor; creşterea performanţei 

şcolare prin implicarea mai nuanţată a elevilor la: olimpiade, concursuri şcolare specifice, 

proiecte extracurriculare judeţene şi naţionale, examenul naţional de bacalaureat;  

 

6. Priorități ale disciplinelor pentru anul școlar 2016-2017 

Măsuri și recomandări generale care trebuie întreprinse la nivelul unității de învățământ 

în scopul asigurării calității procesului instructiv-educativ, cu accent pe: 

- aspectele vizând reducerea absenteismului, 

- tratarea diferenșiată și individualizată predării-învățării-evaluării astfel încât să se asigure 

progresul școlar tuturor elevilor, 

- parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale și a 

susținerii cu succes de către elevi a examenelor naționale, 

- evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării 

procesului de învățare, 

- elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activității de abilitare curriculară pe 

discipline de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la 

examenele naționale și la competițiile școlare. 

 

ARTE 

 

                                                                                                                                  

1.  Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice anul școlar 2015-2016: educaţie muzicală/ educaţie plastică 

Număr persoane angajate sem I 2015-2016: educaţie muzicală/ educaţie plastică 

Număr cadre didactice titulare:  educaţie muzicală/ educaţie plastică 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: : educaţie muzicală/ educaţie plastică 

- Definitivat: : educaţie muzicală/ educaţie plastică 

- Grad II: : educaţie muzicală/ educaţie plastică 

- Grad I: : educaţie muzicală/ educaţie plastică 

 Număr de cadre didactice necalificate: 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  20 Educaţie muzicală/ 22 Educaţie plastică 

 Număr de inspecții la profesorii debutanți: 0 

Număr inspecții tematice în specialitate: 5 Educaţie muzicală /5 Educaţie plastică 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 0 

 Număr inspecții: 
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a) curente: grad I: : educaţie muzicală/ educaţie plastică 3/1  , grad II: : educaţie muzicală/ 

educaţie plastică  def: : educaţie muzicală/ educaţie plastică 0/0 

b) speciale: 0/0 ,  

 Inspecții realizate de către metodiști:  

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

- Obţinerea de informaţii despre modul de realizare a activităţii didactice ,respectiv despre 

nivelul la care se situează calitatea procesului de predare, învăţare şi evaluare, prin 

raportare la curriculum, la programa şcolară şi la politica educaţională adoptată ; 

- Calitatea activităţilor didactice desfăşurate de către cadrele didactice în raport cu 

beneficiarii primari ai educaţiei, respectiv elevii;   

- Creşterea calităţii serviciilor educaţionale; 

- Evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional şi a curriculum-lui local/regional, a 

calităţii activităţilor extracurriculare;  

- Sprijinirea  unităţilor  de  învăţământ  şi  a  cadrelor  didactice  în  vederea  sporirii  

eficienţei  activităţii  de  predare,  învăţare  şi  evaluare,  a întregului proces managerial;  

- Evaluarea  generală  a  performanțelor  diferitelor  categorii  de  unităţi  de  învăţământ 

prin raportare explicită la   politicile  educaționale, scopurile și obiectivele dezirabile 

propuse sau la standardele asumate în funcționarea acestora;  

- Evaluarea  competențelor  profesionale/activităţii   profesionale  ale/a  cadrelor  didactice  

la  nivelul  disciplinei/disciplinelor  de  studiu  sau activităţilor  educaționale pe care 

acestea le susţin; 

- Evaluarea  calităţii  activităţii  personalului  din  învăţământ şi  a  calităţii  

managementului  şcolar;  Monitorizarea,  sprijinirea  si  consilierea cadrelor didactice în 

vederea cunoaşterii şi atingerii standardelor de performanta de către elevi;  

- Evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă 

de către cadrele didactice şi elevi, la nivel naţional, regional, judeţean şi local 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

     Inspecţiile de specialitate (pentru acordarea gradelor didactice) au fost realizate de către 

profesorii metodişti. Valorizarea activității profesorilor metodiști s-a realizat în primul rând prin 

participarea la inspecțile stabilite prin Graficulunic de monitorizareși control la nivelul 

disciplinei, prin activitatea de consiliere a cadrelor didactice debutante, prin propunerea de soluţii 

eficiente încadrul inspecțiilor de specialitate , în vederea îmbunătățirii calității actului 

educațional 

 

3.  Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

 

Aspecte pozitive: 

- S-a constatat o evidentă îmbunătăţire a calităţii programelor şcolare redactate de către 

cadrele didactice. 

- Alegerea disciplinelor pentru CDŞ s-a realizat în raport strict cu resursele materiale şi 

umane ale unităţii şcolare, cu cerinţele, disponibilităţile oferite de comunitatea locală. 

- Majoritatea opţionalelor s au încadrat în structuri logice, în concordanţă cu specificul 

vârstei, asigurându- se disponibilităţile oferite de comunitatea locală. 

- Majoritatea opţionalelor s au încadrat în structuri logice, în concordanţă cu specificul 

vârstei, asigurându- se releţionarea obiectivelor şi conţinuturilor informaţionale. 

- Predominante sunt opţionalele ca disciplină nouă şi extindere. 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 
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- Avizarea opţionalelor în perioada prevăzută de calendar, cu respectarea metodologiei. 

- Abordarea intra-, inter/transdisciplinară a conţinuturilor prin proiectarea şi diversificarea 

gamei de discipline opţionale specifice;  

 

4.  a. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate 

 

Puncte tari: 

- Majoritatea cadrelor didactice care predau aceste discipline nu sunt calificate în aceste 

domenii, dar au înțeles modul de proiectare, prin structurarea și detalierea unităților de 

învățare șsi importanța acestui tip de proiectare ca activitate pregatitoare a predării – 

învățării – evaluării; se constata rigoare in structurarea continuturilor învățării pe criteriile 

esențializării și ierarhizării logice, a integrării conținuturilor în structuri coerente. 

- Maniera de prezentare a cunoștințelor și noțiunilor se realizează, în general, prin 

explicații clare, concise, prin integrarea materialelor didactice și auxiliare optim in 

secvențele didactice, prin utilizarea în mod creativ a metodelor și procedeelor didactice. 

- Abordarea conţinuturilor se realizează în manieră accesibilă, prin explicaţii corecte, din 

punct de vedere ştiinţific, corelate cu alte elemente de conţinut studiate anterior sau cu 

informaţiile şi experienţele dobândite de elevi în educaţia nonformală/ informală. 

- Se abordează alternarea activităţilor frontale cu cele individuale, majoritatea cadrelor 

didactice dovedind competenţe în organizarea activităţilor de grup / echipă, coordonând 

cu abilitate colectivele de elevi, prin distribuirea unor cerinţe atractive, stimulative, prin 

îndrumarea acţiunilor  acestora, aducând lămuriri suplimentare pentru unii dintre elevi, 

finalizând aceste activităţi prin interevaluare sau autoevaluare 

 

Puncte slabe: 

- Distribuirea orelor de educație plastică/educație muzicală în completarea normelor pentru 

profesorii care au altă specialitate. 

- Particularizarea documentelor de planificare / proiectare în funcţie de specificul 

colectivului de elevi tipuri de activităţi de învăţare, tehnici şi instrumente de evaluare 

etc.)   

- Elaborarea proiectelor didactice zilnice de către debutanți. 

- Folosirea strategiilor de diferenţiere pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi 

nevoilor elevilor. 

- Utliizarea unor strategii didactice tradiţionale în defavoarea celor centrate pe elev, latura 

informativă fiind preponderentă, ceea ce determină activități monotone şi nivel scăzut de 

implicare al elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 

Oportunităţi 

- Abordarea intra, inter şi transdisciplinară a conţinuturilor prin diversificarea gamei de 

discipline opţionale specifice;  

- Oportunitatea de a realiza schimburi de experienţă şi parteneriate între şcoli.  

- Varietatea cursurilor de formare/perfecţionare organizate prin CCD, ONG, universităţi. 

 

Ameninţări 

- Formarea iniţială a debutanţilor nu se ridică mereu la standardele profesionale adecvate 

disciplinei predate . 

- Lipsa spaţiului şi al dotărilor corespunzătoare în unele unităţi şcolare. 

 Propuneri, soluţii de optimizare:  
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- Participarea tuturor profesorilor la activităţile de formare continuă specifice disciplinei;  

- Eficientizarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor, prin consultarea temeinică a 

literaturii de specialitate, a programelor școlare, manualelor şi pregătirea materialului 

didactic (planşe, fişe de lucru, portofolii etc.);  

- Utilizarea manualelor şcolare, ghidurilor metodologice, softului educaţional  în predarea 

–evaluarea rezultatelor elevilor; 

- Realizarea evaluărilor formative şi sumative; dezvoltarea competenţelor pentru literatura 

de specialitate şirealizarea   obiectivelor specifice educației plastice/educației muzicale..  

Exemple de bună practică: Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași, Liceul Teoretic” 

Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic George Călinescu Grădiștea. 

Exemple negative:  Școala Gimnazială nr.1 Belciugatele. 

 

4. b. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

Aspecte pozitive  

- Elevii au dovedit că au deprinderi corecte de folosire a limbajului muzical,cunosc noţiuni 

referitoare la ritm, notă / durată muzicală, au   deprinderi de a utiliza instrumente pentru 

realizarea de  compoziții plastice.     

- Elevii au atins, în general, un nivel mediu raportat la standardele de performanță vizând 

cunoștințele, competențele stabilite prin curriculum. 

- Elevii au demonstrat că au anumite deprinderi și abilități practice însușite, progresul 

acestora pe termen scurt, mediu și lung este bun. 

- Dau dovadă de un comportament civilizat, dovedesc respect faţă de profesor şi colegi 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- Dezvoltarea capacității elevilor de a emite idei personale argumentate. 

- Alegerea repertoriului muzical preferat de către elevi, în urma oferirii mai multor opţiuni 

atractive, adaptate în funcţie de necesităţile elevilor. 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru antrenarea gândirii creative, dezvoltarea simțului 

estetic 

 

Propuneri, soluţii de optimizare:  

- Creşterea performanţei şcolare prin participarea   elevilor la: concursuri şcolare specifice, 

proiecte extracurriculare judeţene şi naţionale.  

Exemple de bună practică: Şcoala Gimnazială nr.1 Lehliu-Gară, Şcoala Gimnazială”Tudor 

Vladimirescu” Călăraşi, Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași, Școala Gimnazială 

Ciocănești. 

Exemple negative: Liceul Tehnologic”Duiliu Zamfirescu” Dragalina. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 

Elevii au participat la Concursuri extrașcolare   interjudețene sau naționale, ca de 

exemplu: 

- Concursul Naţional de creaţie literară şi plastică “Lumină din Lumina Învierii”, ed. a 

VIII-a; 

- Concursul de retorică, teatro, muzică, desen, afişe “Le Fracophile”, ed. a VI-a; 

- Festival concurs interjudeţean “Jane Austen” – secţiunea Regency Music, ed. a III-a; 
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- Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „Ionel Perlea”; 

- Concursul Naţional de Pian “Virtuozii”; 

- Concurs Naţional de Interpretare “Talente Împlinite”; 

- Concurs Internaţional „Tinere Talente”, ed. a XV-a; 

- Concurs Naţional cultural – artistic “Muguri de viaţă în Lumina Învierii”; 

- Festivalul Internaţional Ecofest “Trăistuţa cu talente”; 

- Concurs Naţional de Interpretare Instrumentală “Marele Premiu” ed- a XXI-a. 

În anul școlar precedent, la  Muzeul Municipal Călărași au fost organizate  expoziții de 

pictură în săptămâna ”Școala altfel...”, cu lucrări ale elevilor de la Școala Gimnazială 

”Tudor Vladimirescu”, Liceul Danubius și Colegiul Național ”Barbu Știrbei”., precum și 

Salonul Anual de Arte Călărași 2016, ediția a VII-a,  Salonul de Primăvară . 

    

5.  Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

 

Puncte tari: 

• Proiectarea inspecţiei şcolare anuale şi semestriale pe obiective şi tipuri de inspecţie a 

ţinut cont de cele constatate în anul şcolar precedent 

• Responsabilii de cerc pedagogic au acordat atenție sprijinirii cadrelor didactice debutante, 

cadrelor didactice caresunt calificate în altă specialitate. 

• În majoritatea școlilor inspectate, spațiile educaționale sunt amenajate cu materiale 

funcționale, iar lucrările elevilor ocupă un loc important în spațiul clasei. 

• Stabilirea obiectivelor compartimentului și a priorităţilor s-au realizat în funcţie de 

specificul claselor şi cercurilor pedagogice  

• Recomandările făcute la Consfătuirile  judeţene ale cadrelor didactice de specialitate  

(educație plastică/Educație muzicală) au fost respectate. 

• Cadrele didactice și-au centrt acțiunile în vederea realizării standardelor curriculare, cu o 

preocupare deosebită pentru dobândirea de către elevi a competenţelor fundamentale, 

specifice disciplinei. 

• În timpul inspecţiilor se constată că randamentul şcolar este evaluat în toate momentele 

lecţiei, în majoritatea cazurilor, elevii fiind coparticipanţi la evaluare, punctul lor de 

vedere fiind luat în considerare pentru activităţile următoare. 

• Notarea şi motivarea sunt realizate cu respectarea normelor docimologice, existând de 

regulă o notare ritmică. 

 

Puncte slabe: 

• Cadrele didactice cu formare inițială realizată prin învățamânt la distanță au o pregatire 

metodică deficitară în predarea disciplineloreducație plsrică și educație muzicală, aspect 

ce trebuie îmbunătățit prin participarea la cursurile de formare organizate de  CCD sau 

alte instituții abilitate 

• Diversificarea ofertei de curriculum la decizia școlii. 

• Evaluarea este abordată secvenţial şi nu ca parte componentă, integrată în procesul de 

învăţare. 

• Există cadre didactice de specialitate care nu aplică strategii de predare diferenţiată, care 

să faciliteze dezvoltarea personală a elevilor şi progresul acestora în ritm propriu. 

• Metodele de evaluare alternativă nu sunt generalizate, în cele mai multe cazuri sunt 

folosite experimental 
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Oportunități: 

• Cadru legislativ stabil în domeniul învățământului 

• Organizarea de cursuri de formare prin Casa Corpului Didactic 

• Participarea profesorilor debutanți la lecții susținute de profesori cu experiență  

• Deprinderea unui stil de lucru personalizat prin raportarea activităților de predare-

învățare la dezvoltarea intelectuală și posibilitățile reale ale elevilor clasei 

• Existenţa unui număr mare de auxiliare curriculare care sprijină realizarea demersului 

didactic centrat pe elev. 

• Disponibilitatea elevilor şi cadrelor didactice de a participa la concursuri olimpiade în 

domeniul specialităţii 

 

Amenințări: 

• Slaba motivație financiară a cadrelor didactice pentru desfășurarea unor activități 

didactice eficiente 

• Lipsa de atractivitate a sistemului de învățământ pentru tinerii absolvenți 

• Proiectarea de metode și tehnici didactice moderne, doar cu ocazia inspecțiilor școlare 

• Lipsa de interes pentru achizițiile elevilor,în termeni de competențe și conținuturi, după 

obținerea gradelor didactice 

• Evaluări realizate prin metode tradiţionale utilizându- se mai puţin metodele alternative 

de evaluare. 

 

6. Priorități ale disciplinelor”Educație plastică și ”Educație muzicală  pentru anul 

școlar 2016-2017                                                                                                                                    

 

- Elaborarea documentelor personale de planificare şi proiectare a activităţii didactice 

prin adaptarea la specificul colectivelor de elevi şi a resurselor şcolii a strategiilor 

didactice, activităţilor de învăţare, a alocării numărului de ore pentru unităţile de 

învăţare, a alocării orelor din CDŞ. 

- Organizarea, in cadrul cercurilor pedagogice, a unor activități demonstrative în care 

să fie prezentate strategii de activizare a elevilor și abordări interdisciplinare în 

predarea noțiunilor, ca modalități esențiale de modernizare a conținutului 

învățământului. 

- Pregătirea lecţiilor de către profesorii debutanţi prin proiecte didactice elaborate 

zilnic; verificarea acestei activităţi de către director sau de responsabilul desemnat. 

- Efectuarea de asistenţe la lecții de către directorul şcolii, atât pentru îmbunătăţirea 

activităţii didactice, cât şi pentru a acorda calificativele în evaluarea cadrului 

didactic pe baza unor criterii profesionale punctuale şi a unor documente 

justificative în acest sens. 

- Diversificarea metodelor didactice în procesul de predare- învăţare- evaluare şi 

îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne, în perspective formării 

competenţelor specifice și capacităților specificate de Curriculum Național.  

- Integrarea materialelor didactice în lecții ca suport în înțelegerea cunoștințelor și 

noțiunilor științifice. 

- Diversificarea conținuturilor activităților de învățare, așa încât, elevilor să li se 

creeze oportunități de aplicabilitate și transferabilitate a cunoștințelor și tehnicilor 

învățate, a deprinderilor intelectual-practice. 
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- Organizarea și desfășurarea activităților transdisciplinare într-o manieră atractivă 

pentru elevi, cu material adecvate și gândite ca activități care valorifică achizițiile 

mono sau interdisciplinary. 

- Asigurarea complementarității metodelor și instrumentelor de evaluare în procesul 

didactic pentru realizarea funcțiilor evaluării, în special a celor de reglare a 

demersurilor didactice și de motivarea a elevilor. 

- Încurajarea şi promovarea creaţiei elevilor dinșcoli, prin organizarea unor expoziţii, 

prezentarea în media şi alte forme de stimulare a tinerilor artişti. 

-  

RELIGIE 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice an școlar 2015-2016:  

Număr persoane angajate in anul scolar 2015-2016: 110 -100%sunt cadre active (50 laici şi 60 

preoţi) 

Număr cadre didactice titulare: 39 

Număr cadre didactice: 

- Debutanți: 38 

- Definitivat: 40 

- Grad II: 15 

- Grad I: 15 

 Număr de cadre didactice necalificate: 0 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 43 

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 12 

Număr inspecții tematice în specialitate:  

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

Număr inspecții stadiale (inopinate: 0 

 Număr inspecții: 

a) curente: grad I: 3, grad II: 11 

b) speciale: grad I:3 , grad II:2 , def: 12 

 Inspecții realizate de către metodiști: - 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

 

Aspecte pozitive: 

- S-a constatat o evidentă îmbunătăţire a calităţii programelor şcolare redactate de 

- către cadrele didactice. 

- Participarea unui număr foarte mare de elevi la vernisaje, expoziţii de pictură, etc  

- Cadrele didactice au propus programecu o tematică ce aținut cont de interesele și 

preocupările elevilor, de nevoile şi aspiraţiile lor. 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- -Redactarea superficială a unor componente din structura programei de optional 

(argument, activități de învățare sau evaluare). 
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4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

- Documente de proiectare ale activităţii didactice au fost elaborate corect. La nivel formal 

se respectă structura planificării calendaristice şi a unităţii de învăţare.  

- Proiectele didactice   cuprind activităţile, strategiile, materialele auxiliare (imagini, fişe 

de lucru) precum şi modalităţile de evaluare. 

- Conţinutul ştiinţific al lecţiilor  este bine însuşit de proesori si transmis cu acurateţe. 

- Strategiile didactice sunt variate şi implică participarea activă a tuturor elevilor, 

corespunzând specificului disciplinei. 

- În general, elevii sunt trataţi individual şi diferenţiat, în funcţie de particularităţile de 

vârstă şi ritmul de lucru.  

- Se abordează un stil pedagogic pozitiv, încurajator, paternal.       

- Relatiile interpersonale sunt bune. 

- Evaluarea se practică în manieră tradiţională dar şi în contexte care permit diagnoza mai 

exactă a structurării fiecărei competenţe, precizată în standardele curriculare ale 

disciplinei de învăţământ. 

- Lecţiile s-au desfăşurat în săli de clasă care au asigurat un ambient corespunzător, fiind 

propice pentru desfăşurarea orei de religie. 

- Legătura cu Biserica s-a îmbunătăţit considerabil datorită proiectelor catehetice 

implementate. 

- Elevii sunt capabili să folosească eficient cunoştinţele acumulate în lecţiile anterioare şi 

progresează corespunzator. 

-  Formulează răspunsuri logice şi coerente, dar manifestă unele dificultăţi în argumentarea 

afirmaţiilor făcute, având nevoie de sprijinul profesorilor 

-  Elevii sunt capabili să ordoneze cronologic şi  axiologic, identifcă persoanele sfinte, 

evenimentele biblice şi de istorie bisericească, caracterizează moral şi intelectual, având 

terminologia religioasă destul de bine însuşită. 

- Elevii au în multe situaţii responsabilităţi clar precizate şi îşi asumă rolurile atribuite. 

- Dau dovadă de un comportament creştin, sunt interesaţi de realităţile religioase şi 

dovedesc respect faţă de profesori şi colegi. 

- Încadrarea cu personal didactic de specialitate este buna (personalul este calificat);  

- Planurile cadru, programele şcolare pentru fiecare nivel de învăţământ, instumentele de 

evaluare, ghidurile şi auxiliarele curriculare sunt cunoscute 

- Documentele de proiectare respectă cerinţele actuale; 

- Cadrele didactice au o conduita morală în şcoală, raportul cu elevii şi profesorii, precum 

şi atitudinea în clasă fiind exemplar;    

- Managementului orei de specialitate, organizarea şi conducerea clasei, relaţia profesor-

elev, crearea mediului favorabil desfăşurării lecţiei sunt bine realizate; 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

 

- Deşi majoritatea cadrelor didactice inspectate au o bună pregătire pedagogică şi 

ştiinţifică, stăpânesc teoretic exigenţele unui învăţământ de calitate, în practica 

educaţională se mai păstrează stiluri didactice tradiţionale , bazate pe transmitere, 

receptare şi reproducere de informaţii; 

- Participarea elevilor la propria formare este destul de slabă; 
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- Timpul didactic este ineficient utilizat la unii profesori; 

- Scenariu didactic nu este intodeauna respectat(lecţiile de tip prelegere nu se ţin la clase 

mici ); 

- Nu toate cadrele didactice de specialitate inserează pe suportul informaţional domeniul de 

aplicabilitate al disciplinei de învăţământ , pentru  un bun impact asupra elevilor şi  

utilităţii lecţiilor; 

- Tehnicile informatizate nu  sunt utilizate oportun şi eficient; 

- Auxiliarele didactice nu sunt folosite eficient şi diversificat; 

- Preocuparea insuficientă a cadrelor didactice privind amenajarea, dotarea şi utilizarea 

cabinetelui de religie. 

- Unii elevi nu stăpânesc noţiunile şi cunoştinţele prevăzute de programa şcolară. 

- Nu se foloseşte eficient ceea ce se achiziţionează în cursul lecţiilor anterioare. 

- Există elevi care dovedesc un interes mic în realizarea sarcinilor de lucru. 

- Există elevi cu rezultate scăzute la învăţătură, în general cei care nu beneficiază şi de 

implicarea familiei în educaţie, cei cu o situaţie socio-materială precară. 

- La clasele de  liceu aplcabilitatea cunoştinţelor dobândite nu se concretizează în fapt, 

preocupările  elevilor liceeni nefiind întocmai pozitive (influenţa societăţii şi a mass-

mediei). 

- Adaptarea parţială a proiectării la structura clasei şi la specificul colectivului de elevi cu 

care se lucrează; 

- Strategiile didactice nu sunt adaptate suficient la ritmul de învăţare al elevilor. 

- Pondere destul de mare a metodelor clasice de predare; 

 

7. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 

Acţiuni şi activităţi desfăşurate la nivel de unităţi, comisii metodice, cercuri pedagogice în 

specialitate, concursuri, studii, cercetări, publicaţii realizate la nivelul disciplinei  

- Toate acțiunile metodice semestriale, desfășurate pe cele trei centre, au avut o utilitate 

vădită, temele acestora fiind oportun proiectate.In cadrul intâlnirilor de cerc profesorii și-

au îmbogățit experiența pedagogică și metodică. De asemenea, pelerinajele cu cadrele 

didactice au avut o utilitate sporită. 

Propuneri, soluţii de optimizare pentru anul școlar următor:  

- Eficientizarea activităţilor de cerc pedagogic şi din comisiile metodice, care să valorifice 

experienţa pozitivă a cadrelor didactice; 

- Iniţierea activităţii de mentorat;   

 

6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

Puncte tari: 

• profesorii de religie sunt calificaţi in proprţie de 100%; 

•  proiectarea didactică s-a făcut în concordanţă cu prevederile curriculumului pentru 

disciplina religie; 

• macroproiectarea şi microproiectarea didactică este realizată temeinic, raportul 

proiectare-predare este bun; 

• conţinutul lecţiilor este bine însuşit de profesori; 

• se ţine cont de particularităţile de vârstă şi înţelegere ale elevilor;  

• relaţia profesor-elev este constructivă, apropiată, aceasta fiind vădită din atitudinea activ-

participativă a elevilor; 
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• lecţiile au un caracter formativ, sunt realiste, pragmatice (în sensul că se insistă pe 

formarea deprinderilor creştine în întregul comportament al elevului); 

• strategiile didactice sunt folosite în mod variat, inspirat, pedagogic (se lucrează cu 

calculatorul, pe grupe, cu fişe, individual); 

• în majoritatea şcolilor există, pe lângă manualul de religie, numeroase materiale didactice 

(în funcţie de preocuparea profesorului); 

• există cabinete de religie finalizate sau în curs de finalizare (în unele scoli nu este spaţiu 

sau există doar la nivel de proiect); 

• elevii sunt interesaţi de realităţile religioase, pun întrebări, participă la lecţii spontan, 

dezinvolt; 

• evaluările se fac în mod clasic (individuale, test), dar, faţă de anii precedenţi, modalitatea 

de evaluare s-a îmbunătăţit cosiderabil (fişe, CD-uri cu diverse programe de evaluare, 

portofolii, referate, etc); 

• temele pentru acasă vizează consolidarea informaţiilor şi îmbunătăţirea 

comportamentului creştin, orientat spre  valorile creştine; 

• nivelul de pregătire al elevilor este bun (în majoritatea şcolilor); 

• caietele sunt îngrijite, temele efectuate, notiţele bine sistematizate; 

• elevii dau dovadă de respect în relaţia cu profesorii, se spovedesc şi se împărtăşesc 

regulat (de obicei de sărbătoarea Naşterii Domnului şi sărbătoarea Învierii Domnului); 

• relaţia şcoală-biserică este bună, desfăşurându-se multe activităţi educative (de Crăciun, 

hramul bisericii, bobotează, postul Paştilor, Săptămâna Patimilor, Învierea Domnului, 

Înălţarea Domnului – ziua eroilor, etc.); 

• s-au organizat concursuri, spectacole, concerte, expoziţii de icoane pe sticlă şi lemn, 

pelerinaje la mănăstiri şi numeroase alte activităţi educative cu caracter religios; 

• profesorii de religie sunt bine integraţi în colectivul şcolii, răspunzând prompt 

dispoziţiilor conducerii unităţii, încercând să împlinească recomandările şi măsurile date 

de inspectorul de specialitate şi directorul şcolii; 

• frecvenţa la orele de religie este foarte bună; 

• din şase elevi prezenţi la olimpiada naţională de religie, patru au luat premii(o menţiune 

şi trei premii speciale); 

 

Puncte slabe 

• Sf. Scriptură nu este folosită suficient, elevii nu ştiu să caute versetele şi trimiterile;  

• Adaptarea parţială a proiectării la structura clasei şi la specificul colectivului de elevi cu 

care se  lucrează, strategiile didactice nu sunt adaptate suficient la ritmul de învăţare al 

elevilor, pondere destul de mare a metodelor clasice de predare; 

• Preocuparea insuficientă a cadrelor didactice privind amenajarea, dotarea şi utilizarea 

cabinetelui de religie; 

• Deşi majoritatea cadrelor didactice inspectate au o bună pregătire pedagogică şi 

ştiinţifică, stăpânesc teoretic exigenţele unui învăţământ de calitate, în practica 

educaţională se mai păstrează stiluri didactice tradiţionale , bazate pe transmitere, 

receptare şi reproducere de informaţii, participarea elevilor la propria formare este destul 

de slabă, timpul didactic este ineficient utilizat la unii profesori; scenariu didactic nu este 

intodeauna respectat(lecţiile de tip prelegere nu se ţin la clase mici ); nu toate cadrele 

didactice de specialitate inserează pe suportul informaţional domeniul de aplicabilitate al 

disciplinei de învăţământ , pentru  un bun impact asupra elevilor şi  utilităţii lecţiilor; 

tehnicile informatizate nu  sunt utilizate oportun şi eficient; auxiliarele didactice nu sunt 

folosite eficient şi diversificat; 
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• Există cadre didactice de specialitate care nu proiectează şi aplică uneori, strategii de 

predare diferenţiată, care să faciliteze dezvoltarea personală a elevilor şi progresul 

acestora în ritm propriu. Nu sunt verificate constant, caietele de teme şi de notiţe ale 

elevilor. Metodele de evaluare alternativă nu sunt folosite des. 

• Activităţile de evaluare existente în manualele şcolare şi tema pentru acasă nu sunt 

valorificate suficient. 

• La clasele de  liceu aplcabilitatea cunoştinţelor dobândite nu se concretizează în fapt, 

preocupările  elevilor liceeni nefiind întocmai pozitive (influenţa societăţii şi a mass-

mediei). 

• Unii elevi nu stăpânesc noţiunile şi cunoştinţele prevăzute de programa şcolară. 

• Nu se foloseşte eficient ceea ce se achiziţionează în cursul lecţiilor anterioare. 

• Există elevi care dovedesc un interes mic în realizarea sarcinilor de lucru, unii cu 

rezultate scăzute la învăţătură, în general cei care nu beneficiază şi de  implicarea 

familiei în educaţie și cei cu o situaţie socio-materială precară. 

 

Oportunităţi 

• Participarea activă în cadrul comisiei metodice Om şi societate, precum şi la alte 

activităţi metodice organizate de I. S. J. Călăraşi sau de şcoală. 

• Varietatea cursurilor de formare/perfecţionare organizate prin CCD, ONG uri şi 

universităţi. 

• Dezvoltarea parteneriatului Şcoală – Biserică,  existenţa proiectelor  şi activităţilor 

religioase promovate de Biserică în sprijinul tinerilor, posibilitatea participării la 

slujbele divine, la pelerinaje, etc. 

• Numărul mare de cadre didactice calificate şi aplecarea acestora asupra problemelor 

elevilor cu multă dragoste şi afecţiune. 

• Disponibilitatea elevilor şi cadrelor didactice de a participa la concursuri olimpiade în 

domeniul specialităţii. 

• Existența numeroaselor suporturi (ghiduri, culegeri de exerciții, teste) care permit 

realizarea unei evaluări de calitate, ritmice și obiective. 

 

Amenintari  

• Lipsa manualelor şolare în mediul rural şi mai ales în comunităţile sărace. 

• Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională, privind calitatea în educaţie. 

• Scăderea influenţei educaţionale asupra copiilor din partea familiei, prin plecarea 

multor părinţi la lucru în străinătate;  

• Influenţarea negativă a elevilor de către mijloacele de informare în masă, care 

promovează nonvalorile sau suprimă libertatea persoanei prin promovarea 

consumismului şi individualismului. 

• Scăderea motivaţiei pentru învăţare temeinică din partea unor elevi, datorate falselor 

modele promovate de mass-media şi de  societatea secularizată.  

• Reticenţa şi comoditatea de a folosi, în cadrul orelor,  metode de evaluare moderne, 

informatizate 

 

        7.  Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 
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 Promovarea de proiecte educaţionale cu scopul de a încuraja şi de a permite tinerilor 

dobândirea de competenţe prin care să-şi exprime o personalitate creştină, orientată spre 

valorile autentice; 

 Colaborarea cu C.C.D. Călăraşi pentru a sprijini cadrele didactice de specialitate; 

 Implicarea mai activă a membrilor Consiliului Consultativ al disciplinei şi a profesorilor 

metodişti în derularea acţiunilor în domeniul disciplinei; 

 Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului; realizarea evaluărilor formative şi 

sumative; dezvoltarea competenţelor pentru lectură şi a obiectivelor specifice religiei;   

 Continuarea acordării  sprijinului şi consilierii cadrelor didactice debutante;  

 Încurajarea activităţilor de formare în didactică şi în metodica predării religiei, organizate 

prin CCD, perfecţionarea prin grade didactice şi participarea tuturor profesorilor la 

activităţile de formare continuă specifice disciplinei;  

 Eficientizarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor, prin consultarea temeinică a 

literaturii de specialitate, a programelor şcolare, manualelor şi pregătirea materialului 

didactic (planşe, fişe de lucru, portofolii etc.);  

 Utilizarea Sf. Scripturi la toate orele de curs, a manualelor şcolare, a ghidurilor 

metodologice şi auxiliarelor didactice într-un mod eficient; 

 Stimularea şi dezvoltarea activităţii de performanţă în rândul elevilor; creşterea 

performanţei şcolare prin implicarea mai nuanţată a elevilor la: olimpiade, concursuri 

şcolare specifice,  proiecte extracurriculare. 

 Implicarea mai activă a elevilor în procesul de învăţare şi formare; 

 Valorificarea în lecţii a  temei pentru acasă, a experienţei de viaţă şi a informaţiilor 

extracurriculare ale elevilor; 

     

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice anul școlar 2015-2016: 171 

Număr persoane angajate sem. I 2015-2016: 138 

Număr cadre didactice titulare: 112 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 35  

- Definitivat: 19 

- Grad II:  24 

- Grad I: 58 

Număr de cadre didactice necalificate: 2 

 

      2.  Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 35 

Număr inspecții tematice în specialitate: 6 

Număr inspecții stadiale (inopinate): 2  

Număr inspecții: 

a) curente: 

b) speciale: grad I:4, grad II:8, def: 28 
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Inspecții realizate de către metodiști:  

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

- Respectarea continutului programei scolare 

- Intocmirea planificarilor calendaristice 

- Concordanta intre planificare si desfasurarea lectiilor 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

 S-a realizat în primul rând prin participarea la inspecțile stabilite prin Graficul unic de 

monitorizare și control la nivelul disciplinei , prin activitatea de consiliere a cadrelor didactice 

debutante, prin propunerea de  soluţii eficiente în cadrul inspecțiilor de specialitate , în vederea 

îmbunătățirii  calității actului educațional 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

 

Aspecte pozitive: 

- Documentele de planificare si proiectare au fost realizate cu respectarea prevederilor 

curriculum-ui national  

- Obiectivele de referinta si cele operationale sunt relevante prin raportare la continuturi, 

care sunt bine structurate, tinandu-se cont atat de finalitatile invatarii, cat si de potentialul 

biomotric al elevilor si de baza materiala a scolii 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- In unele cazuri documentele de proiectare nu reflecta adaptarea demersului la specificul 

biometric al claselor de elevi 

- Nu in toare cazurile exista proiecte didactice elaborate pe criteriul aplicabilitatii 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

- Proiectarea pe unitati de invatare se realizeaza corect, fiind luate in considerare principiul 

complexitatii exercitiilor si atingerea obiectivelor generale stabilite de programele scolare 

in vigoare 

- Atractivitatea lectiilor prin prezentarea unor demonstratii „model”, stimularea 

autodepasirii, exersarea sub forma de concurs prin stafete, jocuri bilaterale. 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- La planificarea unitatilor de invatare trebuie avute in vedere urmatoarele cerinte: 

- Sa se faca cuplarea rationala a celor doua cicluri tematice – o tema care necesita un timp 

mai mare de pregatire in lectie ( de exemplu: joc sportiv) cu o tema de complexitate mai 

mica, ce necesita un timp mai redus de pregatire, ( de exemplu: alergarea de rezistenta 

sau alergarea de viteza) . 

- Cuplarea a doua categorii de continuturi, care sa nu solicite acelasi nivel de efort sau 

aceleasi lanturi musculare. 

- Cuplarea a doua categorii de continuturi care pot favoriza transferul pozitiv de deprinderi, 

cum este aruncarea mingii de oina cu jocul de handbal. 

Cauze identificate: 

- Lipsa masurilor de asigurare, conform specificului tematicii, care sa previna producerea 

de accidente. 

- Neverificarea starii de functionare a aparatelor si instalatiilor sportive utilizate. 
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- Lipsa sectorului de sarituri pentru probele atletice. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

• Actiune metodica pe centrul Lehliu la Sc. Gim. Nr 1 Dragos Voda, cu tema: 

1. Aruncarea mingii de oina cu elan; 

2. Structura handbal: pasa, prindere, dribling, aruncare la poarta; 

• Actiune metodica pe centrul Calarasi la Lic. Tehn. Constantin George Calinescu 

Gradistea, cu tema: 

1. Alcatuirea si executarea unei linii acrobatice; 

2. Saritura in sprijin departat la capra de gimnastica; 

• Actiune metodica pe centrul Oltenita Sc. Gim. Nr.1 Radovanu, cu tema: 

1. Startul de jos si lansarea de la start; 

2. Structura handbal: pasa, prindere, dribling, aruncare la poarta; 

 

6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

 

Puncte tari: 

• Cresterea aportului inspectiei scolare in modernizarea si evaluarea procesului instructiv-

educative si a performantelor educationale atinse de elevi 

• Sporirea impactului activitatilor de monitorizare si consiliere 

• Modernizarea si eficientizarea procesului de invatare in clasa, prin utilizarea strategiilor 

didactice active participative si instruirea centrata pe elev 

• Proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunostintelor si competentelor in vederea 

cresterii obiectivitatii evaluarii   

• Standardizarea evaluarii elevilor 

• Asigurarea transparentei si raspunderii publice in evaluarea elevilor 

 

Puncte slabe: 

• In activitatea de elaborare a documentelor de planificare trebuie sa se respecte o serie de  

cerinte:  

• Concordanta documentelor de planificare cu prevederile programelor de specialitate 

• Concordanta cu particularitatile de varsta, sex si pregatire a colectivului de elevi 

• Cresterea standardelor de dotare a unitatilor de invatamant 

• Imbunatatirea mediului educational si a calitatii activitatii in scolile din mediul rural 

• Îmbinarea metodelor clasice de predare cu metodele moderne. 

 

Oportunități: 

 Sa se puna un accent deosebit pe formarea deprinderilor de practicare independenta a 

exercitiilor fizice si in timpul liber 

 Stagii de formare pe teme de didactica disciplinei şi cunoaşterea noutăţilor din domeniul 

curricular.  

 Eficientizarea activităţilor de cerc pedagogic/ comisiile metodice, prin valorificarea  

experienţei pozitive  a cadrelor didactice,  facilitarea diseminării informaţiilor pentru a  

răspunde schimbărilor permanente care fac din educaţie un proces în continuă mişcare, 

racordat  la explozia informaţională şi, mai ales, la schimbările sociale cărora trebuie să le 

facă faţă.  
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Amenințări: 

• Numar mare de scutiri medicale aduse de catre elevi  

• Numar mic de ore pe saptamana la disciplina educatie fizica 

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

- Colaborarea cu C.C.D. Călărași pentru a sprijini cadrele didactice de specialitate, în 

consolidarea folosirii metodelor eficiente de evaluare, prin formare continuă. 

- Continuarea acordării  sprijinului şi consilierii cadrelor didactice debutante;  

- Încurajarea activităţilor de formare în didactica şi în metodica predării educatiei fizice 

,organizate prin CCD, perfecţionarea prin grade didactice şi participarea tuturor 

profesorilor la activităţile de formare continuă specifice disciplinei;  

- Dupa desfarurarea lectiilor  profesorul sa analizeze modul cum s-a desfarurat procesul de 

predare invatare, sa stabileasca prioritatile pentru lectiile urmatoare, care sunt 

continuturile ce nu au putut fi total abordate sau necesita reluari. 

- In finalul lectiei profesorul concluzioneaza asupra modului in care s-a desfasurat 

activitatea respectiva, face evidentieri, aplica notarea curenta pe care o justifica 

argumentat. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice an școlar 2015-2016           :  189   

Număr persoane angajate sem I 2015-2016              :  206 

Număr cadre didactice titulare:                                 :  132 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

                  - Debutanți     :   45 

                  - Definitivat   :   14 

                  - Grad II         :   31 

                  - Grad I          :  115 

 Număr de cadre didactice necalificate: 0 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar              : 43 / 86 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore :   2 / 4 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore     : 10 / 30 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore           : 

 Număr inspecții: 

a) curente:  - grad II  : 3 

                   - grad I   : 8  

b) speciale: - grad I   : 6 

                   - grad II : 1 

                   - def       : 2 

 Inspecții realizate de către metodiști: 5 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 
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Valorizarea activității profesorilor metodiști s-a realizat în primul rând prin participarea la 

inspecțile stabilite prin Graficul unic de monitorizare și control la nivelul disciplinei , prin 

activitatea de consiliere a cadrelor didactice debutante, prin propunerea de  soluţii eficiente în 

cadrul inspecțiilor de specialitate , în vederea îmbunătățirii  calității actului educațional 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 

Aspecte pozitive: 

- Sunt cunoscute prevederile actelor normative privind curriculumul  şi aplicarea în practică a 

acestuia; 

- planificările calendaristice sunt realizate în conformitate cu recomandările inspectorului 

şcolar de specialitate şi sunt funcţionale; 

- proiectele de lecţii sunt elaborate cu respectarea principiilor didactice, ordonarea logică a 

conţinuturilor, evidenţierea clară a secvenţelor din desfăşurarea lecţiilor, a obiectivelor 

operaţionale, a metodologiei didactice utilizate la predare, a metodelor de evaluare; 

- în general, proiectarea se realizează în echipă de formatori (profesor de specialitate – 

maistru-instructor), urmărindu-se sincronizarea activităţilor şi eficientizarea acestora; 

- predomină metodele activ-participative; 

- se realizează învăţământ  diferenţiat; 

- sunt operaţionalizate obiectivele; 

- se insistă pe formarea de competenţe profesionale, în concordanţă cu prevederile standardelor 

de pregătire profesională şi ale programelor şcolare;  

- la educaţie tehnologică se are în vederea atingerea competenţelor curriculare (generale şi 

specifice); 

- se realizează, în general, un bun management al activităţilor (alternează activităţile în 

colectiv, în echipă şi individuale ale elevilor). 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- Există situaţii în care unele cadre didactice nu şi-au realizat proiectările didactice anuale în 

concordanţă cu noile prevederi curriculare, cu structura anului şcolar ; 

- deşi demersurile în utilizarea strategiilor de învăţare centrată pe elev, la nivelul inspecţiei de 

specialitate, au fost realizate permanent, au existat cadre didactice care nu le-au utilizat ; 

- nu există manuale pentru majoritatea modulelor tehnologice; 

- nu a fost realizată, în toate situaţiile, evaluarea de progres ; 

- există situaţii în care nu se insistă pe valorificarea abilităţilor/competenţelor elevilor de 

analiză, investigaţie a informaţiilor/datelor din diferite surse (manuale de specialitate, reviste, 

internet etc.). 

 

Cauze identificate: 

- interpretarea eronată a unor prevederi legislative, care generează incoerenţe şi 

disfuncţionalităţi în sistem, în eforturile de implementare a reformei învăţământului; 

- rezistenţa la schimbare a personalului şi a factorilor implicaţi în furnizarea de servicii 

educaţionale;                                                 

- inerţia manifestată  în acceptarea schimbării; 

- lipsa fondurilor bugetare  alocate activităţilor de perfecţionare/formare continuă; 

- accesul  inegal al unităţilor şcolare la mijloacele didactice moderne; 

- sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz şi restrictiv; 

- persistarea în centralizarea sistemului educaţional; 
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4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

- Aplicarea corecta a curriculumului national in toate unitatile de invatamant,adaptata la 

cerintele locale si nevoile de dezvoltare ale elevilor 

- Flexibilizarea curriculumului prin cresterea gradelor de libertate ale profesorului in 

implementare 

- Cadrele didactice şi-au întocmit planificările corect, în conformitate cu cerinţele 

curriculumului naţional şi  al programelor şcolare 

- Formarea la elevi a deprinderilor de muncă independentă, dar şi în echipă  

- Evaluarea ritmică şi obiectivă a elevilor 

- Profesorii sunt preocupaţi de propria dezvoltare profesională, dovedită prin participarea 

la un număr mare de cursuri de formare 

- Demersul didactic este bine proiectat, activ-participativ, raportat la obiective bine 

precizate   

- În şcoli sunt utilizate echipamentele din dotare 

 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- Elevii manifestă, în general, interes scăzut faţă de învăţătură, nu sunt perseverenţi 

- Procent ridicat de rezultate mediocre la învăţătură 

- Stabilirea la nivelul ariei curriculare a unor strategii de identificare/creare a auxiliarului 

minimal 

- Realizarea tuturor activitatilor didactice,aferente modulelor tehnologice, in spatii 

educationale cu dotare minimala 

- Utilizarea, cu consecventa a strategiilor didactice centrate pe elev/pe competente; 

- Monitorizarea permanenta a nivelului de pregatire a elevilor. 

 

Cauze identificate: 

- Lipsa de preocupare a elevilor pentru obţinerea de rezultate şcolare deosebite 

- Mediul familial din care provin elevii 

- Absenteismul în creştere 

- Lipsa manualelor in cazul modulelor 

- Dotarea necorespunzatoare a atelierelor/laboratoarelor 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 

- Participare la Concursul interjudetean ,,Ion Barbu – Dan Barbilian’’ Calarasi 

2015; 

- Participare la Olimpiada nationala la disciplinele din aria curriculara Tehnologii – 

Zalau 2016; 

- Competitia ,,Business Plan’’ –  Calarasi 2016; 

- Programul de formare JOBS  - Formarea profesorilor in vederea desfasurarii 

activitatilor de orientare si consiliere in cariera a elevilor; 

- Targul firmelor de exercitiu - Calarasi 2016; 

- Concursul National ,,Alege! Este dreptul tau” 2016; 

- Concursul National ,,Stiu si aplic – Securitatea si sanatatea in munca se deprind 

de pe bancile scolii’’ 2016. 
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6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

 

Puncte tari: 

 Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul IPT 

 Abilităţi de planificare pentru elaborarea documentelor stratgice în IPT (PRAI /PLAI/PAS) 

 Preocuparea de a dezvolta o cultură a calităţii 

 Aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local 

 Elaborarea curriculum-ului local prin consultarea CLDPS Calarasi, a părinţilor, a elevilor, 

luând în consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele materiale existente 

 Proiectarea documentelor în conformitate cu recomandările / reglementările ghidurilor 

metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline 

 Procentele de promovabilitate la examenele de certificare la nivel 3, 4 şi 5  sunt peste 95% 

 Reabilitarea spaţiilor şi amenajarea laboratoarelor / atelierelor  

 Existenţa unor parteneriate funcţionale între şcolile IPT şi agenţii economici 

 Îmbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor cu privire la şcoală şi activităţile ei 

specifice prin implicarea CLDPS Calarasi 

 

Puncte slabe: 

 Orele de laborator şi instruire practică se realizează cu clasa întreagă, în spaţii normate 

pentru o grupă de 12-15 elevi; 

 Baza materială insuficientă in atelierele şcoală şi laboratoarele tehnologice din şcolile care 

nu au fost incluse in programele phare tvet; 

 Receptivitatea agentului economic  la inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 Consilierea profesională insuficientă a elevilor 

 Comunicarea intrasistemică uneori deficitară 

 Nepracticarea unor trasee individualizate de învăţare şi insuficienta adaptare a curriculum-

ului particularităţilor unor categorii speciale de elevi 

 Insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii pedagogice a cadrelor didactice în 

vederea creşterii motivaţiei pentu învăţare a elevilor 

 Procente mari de medii şcolare în intervalul 5-6,99 ceea ce indică existenţa mediocrităţii 

 Accentuarea uzurii morale şi fizice a bazei didactico-materiale 

 Mobilizarea dificilă a resurselor extrabugetare 

 Slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii 

 

Oportunități: 

 Promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor 

sociali 

 Implicarea CLDPS Calarasi 

 Creşterea numărului de programe europene adresate educaţiei 

Amenințări: 

 Reducerea continuă a populaţiei şcolare 

 Nivel ridicat de sărăcie la nivelul judeţului 

 Instabilitatea economică, creşterea ratei şomajului 

 Marginalizarea şi automarginalizarea unor familii defavorizate 
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7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2016-2017: 

 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

 Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

 Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională; 

 Dezvoltarea parteneriatelor;  

 Realizarea unei baze de date operaţionale;  

 Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei 

în unităţile de învăţământ; 

 Stimularea dezvoltării CDŞ – urilor şi CDL – urilor; 

 Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de 

dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi; 

 Aplicarea instrucţiunilor MENCS cu privire la încadrarea cadrelor didactice, 

adaptat la cerinţe specifice şcolilor; 

 Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii optime a 

tuturor fazelor olimpiadelor şcolare; 

 Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind 

modernizarea / reformarea procesului de învăţare la disciplinele tehnologice; 

 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 

 Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi: 

testări iniţiale, evaluări pe parcurs, examen de competenţe profesionale, înscrierea 

elevilor în vederea continuării studiilor; 

 Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea 

finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

 Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a 

tuturor partenerilor interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, 

organizaţii ale societăţii civile; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

D. REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 

 

I. EVALUĂRILE NAȚIONALE LA CLASELE A II-A, A IV-A ȘI A VI-A 

Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2015-2016 au fost 

organizate și la nivelul județului Călărași, în conformitate cu prevederile art. 74, alin.(2)-(4) din 

Legea aducației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și OMENCS 

3051/12.01.2016, privind Metodologia de organizare și de desfășurare a Evaluării Naționale la 

clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. 

Administrarea instrumentelor de evaluare a urmărit evaluarea, reglementată de un set de 

proceduri standard, a preferințelor elevilor aflați în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pe baza unor 

teste scrise. 

Rezultatele individuale obținute la E.N.-2016 nu au fost afișate, nu au fost comunicate 

public și nu au fost înregistrate în catalogul clasei, conform prevederilor din Metodologie. Aceste 

rezultate au fost valorificate la nivelul unităților de învățământ prin: 

-elaborarea planurilor individuale de învățare 

-informarea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului 

formării și dezvoltării competențelor evaluate. 

Rezultatele individuale la E.N II și E.N. VI, cuprinse în fișele de evaluare, au fost supuse 

unui proces de analiză de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate 

școlară din județ. În urma acestei analize, cadrul didactic a decis, elaborarea planului 

individualizat de învățare al elevului care cuprinde informații diagnostice și prognostice în 

vederea orientării și optimizării învățării, constituind un instrument de 

remediere/dezvoltare/orientare. 

În urma administrării testelor la clasele a IV-a, dintr-un eșantion de rezultate culese de la 

nivel național de către M.E.N.C.S./C.N.E.E., urmează să se publice „Raportul Național privind 

diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar”. 

Statistic, situația se prezintă conform graficelor următoare: 

 

RAPORT - EN_II - LIMBA ROMANA SI MATEMATICA 

TOTAL CANDIDATI - 

LIMBA ROMANA SCRIS 

TOTAL CANDIDATI - 

LIMBA ROMANA CITIT 

TOTAL CANDIDATI - 

MATEMATICA 

INSCRI

SI 

PREZE

NTI 

ABSEN

TI 

INSCRI

SI 

PREZE

NTI 

ABSEN

TI 

INSCRI

SI 

PREZE

NTI 

ABSEN

TI 

2989 2644 345 2989 2694 295 2989 2697 292 
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RAPORT - EN_IV - LIMBA ROMANA SI MATEMATICA 

TOTAL CANDIDATI - LIMBA 

ROMANA 

TOTAL CANDIDATI - 

MATEMATICA 

INSCRISI PREZENTI ABSENTI INSCRISI PREZENTI ABSENTI 

2900 2689 211 2900 2694 206 
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RAPORT - EN_VI - LIMBA ROMANA SI MATEMATICA 

TOTAL CANDIDATI - LIMBA SI 

COMUNICARE 

TOTAL CANDIDATI - 

MATEMATICA SI STIINTE 

INSCRISI PREZENTI ABSENTI INSCRISI PREZENTI ABSENTI 

2877 2579 298 2877 2609 268 

 

 

 

II. EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 s-a desfăşurat 

în conformitate cu prevederilor OMENCS nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016.  

Datele, tabelele şi graficele, de mai jos, prezintă sintetic situaţia celor 2085 de elevi 

înscrişi la Evaluarea Naţională - 2016 : 

CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI – 2085 

CANDIDAŢII PREZENŢI – 1990 

CANDIDAŢII ABSENŢI    - 95                       PROMOVABILITATE PE JUDEŢ – 

68,24%  

NOTE PESTE 5  - 1358  

NOTE SUB 5 –  632 

1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Total candidați înscriși 2085 Promovabilitate 

Total prezenți 1997  
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Absenți 88  

75,76% Note peste 5 1513 

Note sub 5 484 

 

2. MATEMATICĂ 

Total candidați înscriși 2085 Promovabilitate 

Total prezenți 1990  

 

61,15% 

Absenți 95 

Note peste 5 1217 

Note sub 5 773 

 

 

 

Pe unități de învățământ situația se prezintă astfel: 

 
UNITATEA DE PROVENIENTA 

INSCRISI PREZENTI ABSENTI ELIMINATI 
CANDIDATI 
CU MEDIA 

PESTE 5 
PROCENT 
PROMOVARE 

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI 24 24 0 0 24 100,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BELCIUGATELE 10 10 0 0 10 100,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU 11 7 4 0 7 100,00 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 33 33 0 0 32 96,97 

LICEUL TEORETIC "NEAGOE BASARAB" OLTENITA 31 31 0 0 30 96,77 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU-GARA 42 42 0 0 40 95,24 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" CALARASI 18 18 0 0 17 94,44 

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CHIRNOGI 18 18 0 0 17 94,44 

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU" CALARASI 119 119 0 0 112 94,12 

SCOALA GIMNAZIALA "DRAGOS MARIN" STEFAN CEL MARE 28 28 0 0 26 92,86 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT 21 14 7 0 13 92,86 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANI 26 26 0 0 24 92,31 

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU D. GHICA" OLTENITA 25 25 0 0 23 92,00 

0

500

1000

1500

2000

note peste 5 note sub 5

1513
1217
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773

Comparatie note romana si matematica

LIMBA ROMANA

MATEMATICA
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SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CALARASI 84 84 0 0 77 91,67 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA VODA" CALARASI 51 48 3 0 44 91,67 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN G. CALINESCU" GRADISTEA 11 11 0 0 10 90,91 

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA" OLTENITA 22 22 0 0 20 90,91 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DICHISENI 9 9 0 0 8 88,89 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MODELU 30 30 0 0 26 86,67 

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" MANASTIREA 33 28 5 0 24 85,71 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SPANTOV 20 14 6 0 12 85,71 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAJNA 13 13 0 0 11 84,62 

SCOALA GIMNAZIALA " NICOLAE PETRESCU" CRIVAT 18 18 0 0 15 83,33 

SCOALA "HELIKON" CALARASI 12 12 0 0 10 83,33 

SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU HARET" OLTENITA 38 38 0 0 30 78,95 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANESTI 41 41 0 0 32 78,05 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STEFAN VODA 13 13 0 0 10 76,92 

SCOALA GIMNAZIALA "CAROL I" CALARASI 50 50 0 0 38 76,00 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" OLTENITA 12 12 0 0 9 75,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNIREA 12 12 0 0 9 75,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SULTANA 11 8 3 0 6 75,00 

SCOALA GIMNAZIALA "PROF. LUCIAN PAVEL" OLTENITA 30 30 0 0 22 73,33 

SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI 83 82 1 0 60 73,17 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ALEXANDRU ODOBESCU 18 11 7 0 8 72,73 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU 35 35 0 0 25 71,43 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TAMADAU MARE 15 14 1 0 10 71,43 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 PROGRESU 7 7 0 0 5 71,43 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHIRNOGI 10 10 0 0 7 70,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RADU VODA 16 16 0 0 11 68,75 

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE ION GHICA" RADOVANU 28 28 0 0 19 67,86 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHISELET 22 18 4 0 12 66,67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GOSTILELE 6 6 0 0 4 66,67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU (PREASNA) 9 9 0 0 6 66,67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ULMU 6 6 0 0 4 66,67 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA 23 23 0 0 15 65,22 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GURBANESTI 11 11 0 0 7 63,64 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BORCEA 29 27 2 0 17 62,96 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOROBANTU 26 26 0 0 16 61,54 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARA 27 26 1 0 16 61,54 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 20 20 0 0 12 60,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CASCIOARELE 15 15 0 0 9 60,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RASA 10 10 0 0 6 60,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CHIRNOGI 5 5 0 0 3 60,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 54 51 3 0 30 58,82 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN TEODORESCU" SOLDANU 13 12 1 0 7 58,33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ILEANA 12 12 0 0 7 58,33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANI 14 14 0 0 8 57,14 

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 CALARASI 9 9 0 0 5 55,56 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGOS VODA 20 20 0 0 11 55,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARA 11 11 0 0 6 54,55 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANI 24 24 0 0 13 54,17 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MODELU 25 24 1 0 13 54,17 

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" INDEPENDENTA 15 15 0 0 8 53,33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLAD TEPES 15 15 0 0 8 53,33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ROSIE 24 21 3 0 11 52,38 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUZA VODA 30 30 0 0 15 50,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 PERISORU 11 10 1 0 5 50,00 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA NEDELCIU" FUNDULEA 28 27 1 0 13 48,15 

SCOALA GIMNAZIALA "IANCU ROSETTI" ROSETI 39 38 1 0 18 47,37 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUICA 15 15 0 0 7 46,67 
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SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BORCEA 13 13 0 0 6 46,15 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 APROZI 11 11 0 0 5 45,45 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 DOR MARUNT GARA 11 9 2 0 4 44,44 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 STANCEA 23 12 11 0 5 41,67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NANA 18 15 3 0 6 40,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ORASTI 15 15 0 0 6 40,00 

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" ULMENI 23 23 0 0 9 39,13 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" VASILATI 26 26 0 0 10 38,46 

SCOALA GIMNAZIALA" FLORENTA ALBU" VILCELELE 12 11 1 0 4 36,36 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTI 31 26 5 0 9 34,62 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 JEGALIA 52 51 1 0 17 33,33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ARGOVEI 16 12 4 0 4 33,33 

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MANU" BUDESTI 38 34 4 0 10 29,41 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASI 18 17 1 0 5 29,41 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 ULMENI 8 8 0 0 2 25,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRASINET 18 12 6 0 3 25,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SOHATU 5 5 0 0 1 20,00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FUNDENI 42 40 2 0 7 17,50 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ARTARI 9 9 0 0 0 0,00 

TOTAL JUDEȚ 2085 1990 95 0 1358 68,24 

 

III. ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE 

STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017 

 Legislația în vigoare care a stat la baza organizării și desfășurării  admiterii în 

învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016 – 2017 , respectată întocmai, a 

fost reprezentată de : 

 ORDINUL   MECȘ  nr 5082 din 31.08.2015   privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016- 2017; 

 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul 

școlar 2016- 2017; 

 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

pentru anul școlar 2016- 2017; 

 Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru 

anul școlar 2011-2012 , valabilă și pentru anul școlar 2016 – 2017; 

 ANEXA III la ordinul MECTS  nr. 4802/31.08.2010  privind organizarea și desfășurarea  

– METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA 

PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2011-

2012 ÎN LICEELE VOCAȚIONALE; 

 ANEXA IV la ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea  

– METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA 

PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ pentru 

admiterea în anul școlar 20111-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a 

unei limbi moderne de circulație internațională. 

Materialele au fost postate de la începutul anului școlar  2015 – 2016 pe site-ul I.Ș.J., în 

pagina dedicată acestui subiect, alături de alte materiale care au reprezentat proceduri cu 

ajutorul cărora toți cei implicați în această amplă activitate, elevi, părinți, cadre didactice, 
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directori etc., au lucrat. Admiterea în învățământul liceal de stat s-a desfășurat și anul acesta 

tot în  3 etape: 

 

Etapa I a admiterii  în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016 – 2017 s-a 

desfășurat în perioada 8 – 29 iulie 2016. Astfel, la nivelul județului Călărași au fost 

constituite 9 centre zonale de înscriere, pentru absolvenții din județul Călărași și un centru 

special de înscriere pentru absolvenții din afara județului  - organizat în sediul I.Ș.J. Călărași. 

  Au participat  un număr de  1395   candidați din județ și  19 din afara județului.   Un 

număr de     280   absolvenți din județul Călărași au fost repartizați computerizat în alte 

județe, la liceele pentru care au optat. 

 În urma primei etape de repartizare computerizată au fost repartizați toți absolvenții de 

clasa a VIII –a care au participat. 

Situația elevilor după etapa I a admiterii s-a realizat astfel: 

 1395  elevi au fost repartizați computerizat în liceele din județ; 

   280  elevi au fost repartizați computerizat în liceele din alte județe; 

     38  elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru rromi– în liceele din județ; 

    58  elevi au fost repartizați la clasele de vocațional în liceele din județ; 

       5  elevi au fost admiși la liceele militare; 

Etapa a II-a a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 s-a 

desfășurat în perioada 20-29 iulie 2016 și au participat, conform metodologiei, numai 

absolvenții care au participat la evaluarea națională și nu au fost repartizați în etapa I sau 

care nu au depus opțiuni în etapa I.  

 Au  funcționat toate  centrele  de înscriere, dar la această etapă nu am avut decât doi 

candidați unul care a fost repartizat în județ și unul în afara județului. Ambii candidați nu 

ș-au depus opțiuni în prima etapă. 

 După această etapă au rămas libere un numă de 620 de locuri la nivel liceal. 

 

 În perioada 1-4 august 2016 s-au rezolvat situațiile speciale, conform metodologiei.  

Au fost depude un număr de 8 cereri fiind rezolvate un număr de 5 dintre acestea, restul 

neîndeplinind condiţiile impuse de metodologie. 

 

 În etapa a III-a a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017, 

care s-a desfășurat în perioada 1-5 septembrie  2016 au participat, conform metodologiei, 

numai absolvenții nerepartizați în etapele I – II sau care nu au depus opțiuni în aceste 

etape, precum și absolvenții clasei a VIII-a care au fost corigenți și ulterior au promovat 

examenul de corigență. În această etapă au fost repartizați un număr de    260 de 

absolvenți.  

 

 La învățământul profesional de stat au fost admiși în prima etapă un număr de 228  de 

abolvenți . 

 Din numărul total de 75 de clase de liceu și 22 de clase de  învățământ profesional 

propuse prin Planul de școlarizare pe anul școlar 2016 – 2017, nu au fost formate 4 clase 

de liceu (două clase la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Călărași, o clasă  

Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” din Călărași și o clasă la Liceul ”Nicolae Bălcescu” 

din Oltenița) și 3 clase de învățământ profesional (două clase la Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto din Călărași și  o clasă  Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” din 

Călărași). 
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IV. EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2016 

 

Raport final Bacalaureat 2016 - după ambele sesiuni de bacalaureat 

 Total candidati prezenți la prima sesiune (iunie-iulie) -  1390 

 Total promovați la prima sesiune – 789 

 Total candidati prezenți la a doua sesiunea (august-septembrie) - 545 

 Total promovați la a doua sesiune – 121 
 

Sesiunea PROMOȚIA CURENTĂ 

(2016) 

PROMOȚIA ANTERIOARĂ 

Cand. 

prezenți 

Cand. 

reușiți 

Procent  

Promov. 

Cand. 

prezenți 

Cand. 

reușiți 

Procent  

Promov. 

Iunie - 

Iulie 

1129 726 64,30% 261 63 24,12% 

August -

Septembrie 

376 93 24,73% 169 28 16,57% 
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REZULTATE BACALAUREAT -  2016 

SESIUNEA   IUNIE – IULIE 2016 

     

PROMOTIE 2015-2016 + PROMOTIE ANTERIOARA 
 

  

Forma de invatamant 
Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Nr. elevi 

reusiti 

Zi 1455 

1363 

 (93,68%) 

92 

 (6,32%) 

3  

(0,22%) 

574 

 (42,11%) 

786 

 (57,67%) 

Seral 8 

6 

 (75%) 

2  

(25%) 

0  

(0%) 

6 

 (100%) 

0 

 (0%) 

Frecvență redusă 29 

21 

 (72,41%) 

8 

 (27,59%) 

0  

(0%) 

18 

 (85,71%) 

3 

 (14,29%) 

TOTAL 1492 

1390 

 (93,16%) 

102 

 (6,84%) 

3 

 (0,22%) 

598  

(43,02%) 

789 

(56,76%) 

 

 

PROMOTIE 2015-2016 

 

    

Forma de 

invatamant 

Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezentat

i 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Nr. 

elevi 

reusiti 

Zi 1179 

1117 

(94,74%) 

62  

(5,26%) 

2 

 (0,18%) 

391  

(35%) 

724 

(64,82%

) 

Seral 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 

Frecvență redusă 11 10 (90,91%) 1 (9,09%) 0 (0%) 8 (80%) 2 (20%) 

TOTAL 1192 

1129 

(94,71%) 

63 

 (5,29%) 

2  

(0,18%) 

401 

(35,52%) 

726 

(64,3%) 
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PROMOTIE ANTERIOARA 

 

    

Forma de 

invatamant 

Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Nr. elevi 

reusiti 

Zi 276 

246 

(89,13%) 30 (10,87%) 1 (0,41%) 

183 

(74,39%) 

62 

(25,2%) 

Seral 6 4 (66,67%) 2 (33,33%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%) 

Frecvență redusă 18 11 (61,11%) 7 (38,89%) 0 (0%) 10 (90,91%) 

1 

(9,09%) 

TOTAL 300 261 (87%) 39 (13%) 1 (0,38%) 

197 

(75,48%) 

63 

(24,14%) 

 

SESIUNEA   AUGUST – SEPTEMBRIE  2016 

PROMOȚIE 2015/2016+PROMOȚIE ANTERIOARĂ 

 

  

  

Forma de 

invatamant 

Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Nr. elevi 

reusiti 

Zi 606 

521 

(85,97%) 85 (14,03%) 0 (0%) 

404 

(77,54%) 

117 

(22,46%) 

Seral 6 4 (66,67%) 2 (33,33%) 0 (0%) 3 (75%) 1 (25%) 

Frecvență 

redusă 26 20 (76,92%) 6 (23,08%) 0 (0%) 17 (85%) 3 (15%) 

TOTAL 638 

545 

(85,42%) 93 (14,58%) 0 (0%) 

424 

(77,8%) 121 (22,2%) 
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PROMOTIE 2015-2016 

 

    

Forma de invatamant 
Nr elevi 

inscrisi 
Nr. elevi prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati 

respinsi 

Nr. elevi reusiti 

Zi 430 368 (85,58%) 62 (14,42%) 0 (0%) 276 (75%) 92 (25%) 

Seral 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

Frecvență redusă 8 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 

TOTAL 440 376 (85,45%) 64 (14,55%) 0 (0%) 

283 

(75,27%) 93 (24,73%) 

 

PROMOTIE ANTERIOARA 

 

    

Forma de invatamant 
Nr elevi 

inscrisi 
Nr. elevi prezenti 

Nr. elevi 

neprezentati 

Nr. elevi 

eliminati 

Numar de 

candidati respinsi 
Nr. elevi reusiti 

Zi 176 153 (86,93%) 23 (13,07%) 0 (0%) 128 (83,66%) 25 (16,34%) 

Seral 4 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 

Frecvență redusă 18 13 (72,22%) 5 (27,78%) 0 (0%) 10 (76,92%) 3 (23,08%) 

TOTAL 198 169 (85,35%) 29 (14,65%) 0 (0%) 141 (83,43%) 28 (16,57%) 

 

SITUATIA PROMOVABILITATII PE UNITATI DE INVATAMANT – 2016 – SESIUNEA IUNIE - IULIE 

Unitate Inscrisi Promovabilitate Prezenti Absenti Eliminati Respinsi 
Reusiti 

TOTAL 

 TOTAL 1490          56.84 1388 102 3 596 789 

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI 166          89.70 165 1 0 17 148 

COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI 204          85.07 201 3 0 30 171 

LICEUL TEORETIC "NEAGOE BASARAB" OLTENITA 166          76.97 165 1 0 38 127 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 135          64.12 131 4 0 47 84 
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LICEUL "DANUBIUS" CALARASI 77          49.30 71 6 0 36 35 

LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA 175          47.20 161 14 1 84 76 

COLEGIUL TEHNIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI 43          42.86 42 1 0 24 18 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA 259          37.10 221 38 1 138 82 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA 94          33.72 86 8 1 56 29 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 8          25.00 8 0 0 6 2 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 

CALARASI 35          17.39 23 12 0 19 4 

COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI 91          13.58 81 10 0 70 11 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION GHICA" OLTENITA 24           9.09 22 2 0 20 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "DAN MATEESCU" CALARASI 6            .00 5 1 0 5 0 

LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU" DRAGALINA 7            .00 6 1 0 6 0 

 

SITUATIA PROMOVABILITATII PE UNITATI DE INVATAMANT – 2016 – SESIUNEA AUGUST - 

SEPTEMBRIE 

Unitate Inscrisi Promovabilitate Prezenti Absenti Eliminati Respinsi 
Reusiti 

TOTAL 

 TOTAL 638          22.20 545 93 0 424 121 

LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU" DRAGALINA 5          66.67 3 2 0 1 2 

COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI 30          43.33 30 0 0 17 13 

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI 20          36.84 19 1 0 12 7 

LICEUL TEORETIC "NEAGOE BASARAB" OLTENITA 30          34.48 29 1 0 19 10 

COLEGIUL TEHNIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI 25          33.33 18 7 0 12 6 

LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA 101          25.29 87 14 0 65 22 

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 

CALARASI 20          25.00 12 8 0 9 3 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION GHICA" OLTENITA 9          25.00 8 1 0 6 2 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA 122          19.80 101 21 0 81 20 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA 44          18.92 37 7 0 30 7 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 71          18.03 61 10 0 50 11 

LICEUL TEHNOLOGIC "DAN MATEESCU" CALARASI 15          14.29 7 8 0 6 1 

COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI 66          13.33 60 6 0 52 8 

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI 79          12.50 72 7 0 63 9 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 1            .00 1 0 0 1 0 
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SITUATII COMPARATIVE – REZULTATE BACALAUREAT 

ANII SCOLARI 2014 - 2015 SI 2015 - 2016 

Iunie - iulie 

Forma de 

invatamant 

PROMOTIA CURENTA 2015 PROMOTIA CURENTA 2016 

Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 
Nr. elevi reusiti 

Nr elevi 

inscrisi 
Nr. elevi prezenti 

Nr. elevi 

reusiti 

TOTAL 1597 1521 (95,24%) 943 (62%) 1192 1129 (94,71%) 726 (64,3%) 
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Comparație promovare BAC promoții anterioare 2015/2016 

 

Forma de 

invatamant 

PROMOTI ANTERIOARE 2015 PROMOTII ANTERIOARE 2016 

Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 
Nr. elevi reusiti 

Nr elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 
Nr. elevi reusiti 

Zi 225 194 (86,22%) 39 (20,1%) 276 

246 

(89,13%) 62 (25,2%) 

Seral 8 6 (75%) 0 (0%) 6 

4 

(66,67%) 0 (0%) 

Frecvență redusă 17 13 (76,47%) 0 (0%) 18 

11 

(61,11%) 1 (9,09%) 

TOTAL 250 213 (85,2%) 39 (18,31%) 300 261 (87%) 63 (24,14%) 

 

 

REZULTATE COMPARATIVE PE UNITATI DE INVATAMANT 

 

SESIUNEA IULIE - IULIE 2015 2016 

Unitate Inscrisi 
Reusiti 

TOTAL 
Promovabilitate Inscrisi 

Reusiti 

TOTAL 
Promovabilitate 

 TOTAL 1874 982 56,63 1490 789          56.84 

COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI 215 190          88.79 204 171          85.07 

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI 183 162          88.52 166 148          89.70 

LICEUL TEORETIC "NEAGOE BASARAB" OLTENITA 175 148          85.55 166 127          76.97 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 178 127          72.57 135 84          64.12 

LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA 236 120          54.55 175 76          47.20 

COLEGIUL TEHNIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI 88 21          26.58 43 18          42.86 

LICEUL "DANUBIUS" CALARASI 116 33          30.84 77 35          49.30 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA 103 41          41.00 94 29          33.72 
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COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI 90 18          23.08 91 11          13.58 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA 327 109          36.82 259 82          37.10 

LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU" 

DRAGALINA 12 1          12.50 7 0            .00 

LICEUL TEHNOLOGIC "DAN MATEESCU" CALARASI 20 3          15.79 6 0            .00 

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI 49 4          10.00 35 4          17.39 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 5 0 0.00 8 2          25.00 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION GHICA" OLTENITA 50 5 13.16 24 2           9.09 

 

 

              V. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI NAȚIONALE 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Profesorul 

îndrumator 

Unitatea de 

învăţământ 
Clasa 

Premiul 

obţinut 

Olimpiada 

/concursul 
Disciplina  

1  Tuţă 

Alexandra 

Ioana 

Mustăţea 

Monica 

Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

XI Mențiune 

MENCȘ 

Olimpiada 

Internațională 

”Lectura ca  

abilitate de viață,, 

Limba și 

literatura 

româna 

2  Tuţă 

Alexandra 

Ioana 

Mustăţea 

Monica 

Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

XI Premiul  

III 

 

Olimpiada 

Nationala  

„Lectura ca 

abilitate de viaţă”  

 

Limba și 

literatura 

româna 

3  Muşat Ioana 

Ruxandra 

Mihai Simona Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

XI Menţiune 

MENCȘ 

Olimpiada de 

limba şi literatura 

română - liceu 

Limba și 

literatura 

româna 

4  Cornea 

Andreea 

Emilia 

Mihai Simona Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

 

XII 

Menţiune 

MENCȘ 

Olimpiada de 

limba şi literatura 

română - liceu 

Limba și 

literatura 

româna 

5  Niţu   Andreea 

Diana 

Fotin  Ana-

Maria 

Milea Costel 

 

Popa Nicoleta  

Mihai Ana 

Şcoala 

Gimnazială nr.1 

Ciocăneşti 

Şcoala 

Gimnazialănr.1 

V 

VI 

VII 

Menţiune  

(echipă) 

Olimpiada 

Naţională  

„Universul 

cunoaşterii prin 

Limba și 

literatura 

româna 
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Matei  

Alexandra  

Stamate  

Alexandra 

Maria 

 

Lascu Daniela 

Chiselet 

Şcoala 

Gimnazială nr.1 

Dorobantu 

Şcoala 

Gimnazială nr.1 

Dor Mărunt 

VIII lectură” 

 

6  Bornea Andrei 

Laurențiu 

Bornea Cristina Liceul Teoretic 

„Mihai 

Eminescu”, 

Călărași 

VII Medalie 

de bronz 

SSMR 

Olimpiada 

Națională de 

Matematică 

Matematic

ă  

7  Bornea Andrei 

Laurenţiu 

Petre Ninel 

Dincă 

Liceul Teoretic 

„Mihai 

Eminescu” 

Călăraşi 

VII Medalie 

de bronz 

Olimpiada 

Naţională de 

Informatică - 

gimnaziu 

Informatic

ă  

8  Titrat 

Georgiana 

Cristina 

Anca Adina Liceul Teoretic 

„Neagoe 

Basarab” Olteniţa 

IX Medalie 

de bronz 

 

Olimpiada de 

Tehnologia 

Informaţiei 

Informatic

ă  

9  Ruse Cristian Chiţu Lucian Liceul Teoretic 

„Neagoe 

Basarab” Olteniţa 

XI Medalie 

de argint 

 

Olimpiada de 

Tehnologia 

Informaţiei 

Informatic

ă  

10 1

0

.

  

Baltac Sorana 

Gabriela 

Căpraru Coca 

Baltac Tudora 

Liceul Neagoe 

Basarab- 

Oltenița 

VIII  Premiul 

II si 

Premiu 

special 

pentru 

cea mai 

buna 

lucrare 

teoretica 

Olimpiada 

nationala de 

chimie 

Chimie  

11  Culea Gabriel-

Alexandru  

Șerban Netti Școala 

Gimnaziala 

Nicolae Titulescu 

–Călărași 

VI Medalie 

de bronz 

SRF 

Olimpiada 

nationala de 

fizică 

Fizică 

12  Nedelcu 

Alexandru 

Șerban Netti Scoala 

Gimnaziala Carol 

I 

Călărași 

VII Medalie 

de bronz 

SRF 

Olimpiada 

nationala de 

fizică 

Fizică 



123 
 

13  Stoian 

Alexandra 

Niță Florin Scoala Helikon 

Călărași 

VI Mentiune 

de onoare 

SRF 

Olimpiada 

nationala de 

fizică 

Fizică 

14  Tuţă O. 

Alexandra 

Ioana 

Parapiru Monica Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

 XI Premiul 

II 

Calificată   

Olimpiad

a  

internațio

nală de 

limbi 

romanice 

 

Olimpiada 

Națională de 

limbi romanice – 

Olimpiada  

Internațională de 

limbi romanice 

Concursul are loc 

in octombrie  

2016-Bulgaria 

Limba 

latină  

15  Nedelcu P. 

Alex 

Suciu Georgiana Școala 

Gimnazială 

”Carol I” 

Călărași 

 VII- Mențiune 

MENCȘ 

Olimpiada 

Națională de 

limbi romanice - 

LIMBA 

FRANCEZĂ 

Limba 

franceză 

16  Ciuraru B. 

Oana 

Șerban Doina Liceul Teoretic 

”Neagoe 

Basarab” Oltenița 

 X Mențiune 

MENCȘ 

Olimpiada 

Națională de 

limbi romanice - 

LIMBA 

FRANCEZĂ 

Limba 

franceză 

17  Rădăcină 

Alina 

Preda Graţiela Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

X Premiul I Concursul 

Internaţional 

ESU (PUBLIC 

SPEAKING) – 

semifinala 

naţională 

Limba 

engleză 

18  Tabarana N 

Sabina Maria 

Gherghinciu 

Anisoara 

Colegiul 

Economic 

Calarasi 

VII Premiul 

III 

Etapa naţională a 

Olimpiadelor la 

disciplinele din 

aria curriculară 

„Tehnologii” 

Educatie 

tehnologic

ă 

19  Militaru M C 

Iuliana 

Emanuela 

Gherghinciu 

Anisoara 

Liceul Teoretic 

,,Mihai 

Eminescu” 

Calarasi 

VI Premiu 

special 

pentru 

rigoare 

științifică 

și spirit 

creativ in 

abordare

Etapa naţională a 

Olimpiadelor la 

disciplinele din 

aria curriculară 

„Tehnologii” 

Educatie 

tehnologic

ă 
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a 

științifică 

a 

discipline

i Ed.tehn. 

20  Stan E.Alin 

Gabriel 

Stanciu 

Valentina 

Şcoala 

Gimnazială Carol 

I Călăraşi 

VII Premiul  

III 

Olimpiada Mică 

Concursul 

Naţional TERRA 

Geografie  

21  Ivan Adriana 

 

Niculiță Liliana Liceul 

Tehnologic”N.Bă

lcescu”Oltenița 

X Mențiune 

MENCȘ 

 Olimpiada de                                          

Cultură și 

civilizație 

românească 

 

Istorie  

22  Dara Alina Niculiță Liliana Liceul 

Tehnologic”N.Bă

lcescu”Oltenița 

X Mențiune 

MENCȘ 

Olimpiada de                                         

Cultură și 

civilizație 

românească 

Istorie  

23  Echipa De 

Oina 

Codreanu Mihai Sc. Gimnaziala 

Ulmu 

V-

VIII 

Mentiune 

MENCȘ 

Olimpia 

Nationala a 

Sportului Scolar 

Educație 

fizică 

24  Niculita 

Bogdan 

Andrei 

Anghel Daniel  Liceul 

Tehnologic 

,,Nicolae 

Balcescu ,, 

Oltenita  

IX Premiul 

II 

Concursul 

national de 

comunicari 

stiintifice ale 

elevilor, 

sectiunea -

geografie-fizica  

Geografie  

25  Popescu 

Constantina  

Popa Manescu 

Constantin  

Liceul 

Tehnologic 

,,Nicolae 

Balcescu ,, 

Oltenita 

XI Premiu 

special 

Concursul 

national de 

comunicari 

stiintifice ale 

elevilor, 

sectiunea -

geografie-umana 

Geografie  

26  Pitesteanu 

George  

Anghel Daniel Liceul 

Tehnologic 

,,Nicolae 

Balcescu ,, 

Oltenita 

XI Premiu 

special 

Concursul 

national de 

comunicari 

stiintifice ale 

elevilor, 

sectiunea -

geografia-

Geografie  
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mediului 

27  Alentuta Ionut 

Daniel 

Moisescu 

Viorica  

Colegiul Tehnic 

,,Stefan 

Banulescu,, 

Calarasi 

X Premiu 

special  

Olimpiada de 

pedagogie -

psihologie 

Psihologie  

28  Budileanu 

Georgiana 

Andreea 

Moisescu 

Viorica  

Colegiul Tehnic 

,,Stefan 

Banulescu,, 

Calarasi 

X Premiu 

special  

Olimpiada de 

pedagogie -

psihologie 

Psihologie  

29  Dumitrascu 

Andreea 

Oprea Daniela 

Costela  

Colegiul Tehnic 

,,Stefan 

Banulescu,, 

Calarasi 

XI Premiu 

special  

Olimpiada de 

pedagogie -

psihologie 

Psihologie  

30  Mușat  Ruxan

dra Ioana 

Maricica 

Herghelegiu 

Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

XI Premiu 

Special 

Sesiunea de 

referate și 

comunicării 

științifice ale 

elevilor din 

învățământul 

liceal la 

disciplina istorie” 

Istorie  

31 3

3

. 

Pacionea  V. 

Anamaria  

Nicoleta 

Rucăreanu Ioana Şcoala 

Gimnazială nr.1 

Lehliu -Gară 

VIII Premiu 

special 

Olimpiada 

Naţională de 

geografie 

Geografie  

32 3

4

. 

 

Mirea D.S. 

Ioana 

Alexandra 

Sterienescu 

Lidia 

Liceul  

,,Alexandru 

Odobescu”  

Lehliu - Gară 

X Premiu 

special 

Olimpiada 

Naţională de 

geografie 

Geografie  

33 3

5

. 

Iordache  

I.C.Anda-

Diana 

Belciu Mari-

Elena 

Liceul  Teoretic  

,,Mihai  

Eminescu” 

XI Premiu 

special 

Olimpiada 

Naţională de 

Geografie 

Geografie  

34 3

6

.

  

Paraschiv  D. 

Monica 

Gabriela 

Dubei Mihai Liceul Teoretic  

,,Neagoe 

Basarab“ Olteniţa 

XII Premiu 

special 

Olimpiada 

Naţională de 

Geografie 

Geografie  

35 3

7

.

  

Călin  V.A. 

Matei 

Dănuleasa 

Gabriela 

Şcoala 

Gimnazială 

,,Mihai Viteazul” 

Călăraşi 

V Menţiune 

MENCŞ 

Olimpiada Mică 

Concursul 

Naţional TERRA 

Geografie  

36 3Călin F. Elena Balea Maria Şcoala V Menţiune Olimpiada Mică Geografie  
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8

. 

Valentina Gimnazială nr.1 

Chiselet  

MENCŞ Concursul 

Naţional TERRA 

37 3

9

.

  

Heroiu  D. 

Alexandru 

Marius 

Rucăreanu Ioana Şcoala 

Gimnazială nr.1 

Lehliu- 

Gară 

VI Menţiune 

MENCŞ 

Olimpiada Mică 

Concursul 

Naţional TERRA 

Geografie  

38 4

0

. 

Culea   G. 

Gabriel -

Alexandru 

Chiţu Costel Şcoala 

gimnazială 

,,Nicolae 

Titulescu” 

Călăraşi 

VI Menţiune 

MENCŞ 

Olimpiada Mică 

Concursul 

Naţional TERRA 

Geografie  

39 4

1

. 

Olteanu B. 

Maria 

Rucăreanu Ioana Şcoala 

Gimnazială nr.1 

Lehliu 

VII Menţiune 

MENCŞ 

Olimpiada Mică 

Concursul 

Naţional TERRA 

Geografie  

40 4

2

. 

Puişor  C.S. 

Răzvan 

Nicolae 

Iordan Rodica Şcoala 

gimnazială 

,,Nicolae 

Titulescu” 

Călăraşi 

VII Menţiune 

MENCŞ 

Olimpiada Mică 

Concursul 

Naţional TERRA 

Geografie  

41 4

3

.

  

Ene  M. 

Izabela 

Ştefania 

Puişor Corina 

Luiza 

Şcoala 

Gimnazială 

,,Mihai Viteazul” 

Călăraşi 

VII Menţiune 

MENCŞ 

Olimpiada Mică 

Concursul 

Naţional TERRA 

Geografie  

42 4

4

.

  

Baltac Sorana 

Gabriela 

Gaman Laura 

Căpraru Coca 

Baltac Tudora 

Bălan Nicoleta 

Liceul Neagoe 

Basarab- 

Oltenița 

VIII  Mentiune 

MENCȘ 

Olimpiada 

națională științe 

pentru juniori 

Geografie 

43 4

5

.

  

Pătrașcu Alina 

Nicoleta 

 

Pr.Prof. Spiroiu 

Mișu Oprică 

 

Școala 

Gimnazială 

“Mircea Vodă 

Călărași“ 

VIII  Premiu 

special 

Olimpiada 

Națională de 

Religie 

Religie 

44 4

6

.

  

Mihai Narcisa 

Rafaela 

 

Pr.Prof.Dulceață 

Răzvan 

 

Liceul Teoretic 

“Neagoe 

Basarab“ Oltenița 

 IX  Premiu 

special 

Olimpiada 

Națională de 

Religie 

Religie 

45 4

7

.

Dedu 

Georgiana 

Prof. Duță 

Valentina 

Colegiul Național 

“Barbu-Știrbei”  

Călărași 

 XII  Premiu 

special 

Olimpiada 

Națională de 

Religie 

Religie 
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48.  Iacob C. Ana 

Maria  
 

Pencu Florica Şcoala 

Gimnazială 

Nr.1, Plătăreşti  
 

V Premiu 

special 

Concursul 

Național de 

Biologie George 

Emil Palade 

Biologie 

49.  Ştefănescu G. 

Constantin  

 

Braga Maria Şcoala 

Gimnazială Nr.1 

Gălbinaşi  

 

VI Premiu 

special 

Concursul 

Național de 

Biologie George 

Emil Palade 

Biologie 

50. 
Antonache 

Ilinca Maria 

Petre Tatiana  Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Lehliu 

V Premiul 

II 

Olimpiada satelor 

din România 

Matematic

ă 

51. 

Iancu Mario 

Popa Vasilica  Şcoala 

Gimnazială 

„Dragoş Marin” 

Ștefan Cel Mare 

VI Premiul I Olimpiada satelor 

din România 

Matematic

ă 

52. 
Ipate Adina 

Petruţa 

Dobre Maria Şcoala 

Gimnazială Nr. 2 

Borcea 

VII Mențiune 

MENCȘ 

Olimpiada satelor 

din România 

Matematic

ă 

53. 
Moraru 

Andrei 

Dobre Maria Şcoala 

Gimnazială Nr. 2 

Borcea 

VII Mențiune 

MENCȘ 

Olimpiada satelor 

din România 

Matematic

ă 

54.  
Dumitru 

Giulia Maria 

Dobre Maria Şcoala 

Gimnazială Nr. 2 

Borcea 

VII Mențiune 

MENCȘ 

Olimpiada satelor 

din România 

Matematic

ă 

55. Dumitraşcu 

Filip Nicolae 

Tomoşoiu 

Aurelia 

Şcoala 

Gimnazială 

„Mihai Viteazul” 

Călăraşi 

VI 

 

Premiu 

special 

Concursul 

Naţional 

Transcurricular 

de lectură şi 

interpretare 

„Ionel 

Teodoreanu” 

Limba și 

literatura 

româna 

56. Culea Mălina 

Alexandra 

Milea Costel 

 

Şcoala 

Gimnazială Nr.1 

Dorobantu 

 

V 

 

Premiu 

special 

Concursul 

Naţional 

Transcurricular 

de lectură şi 

interpretare 

„Ionel 

Teodoreanu” 

Limba și 

literatura 

româna 
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57. Călin Iulia 

Maria 

Ghioca Elena 

Dima Elena  

Şcoala 

Gimnazială 

„Nicolae 

Titulescu” 

Călăraşi 

VIII Premiu 

special 

Concursul 

Naţional 

Interdisciplinar 

„Cultură şi 

spiritualitate” 

Limba și 

literatura 

româna 

58. Ghiţă 

Rucsandra 

Florentina 

Crişan Carmen Şcoala 

Gimnazială Nr.1 

Lehliu- Gară 

V Premiu 

special 

Concursul 

Naţional 

Interdisciplinar 

„Cultură şi 

spiritualitate” 

Limba și 

literatura 

româna 

59. Radu  

Florentina 

Roxana 

Ioana Nicoleta Colegiul Naţional 

“Barbu Ştirbei”, 

Călăraşi 

X Premiu 

special 

Olimpiada 

„Lectura ca 

abilitate de viaţă”  

Limba și 

literatura 

româna 
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E. DEZVOLTAREA/PERFECȚIONAREA RESURSEI UMANE 
 

I. ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI ALE ISJ CĂLĂRAȘI 
Activitatea compartimentului Dezvoltarea resursei umane în  anul şcolar 2015 – 2016 s-

a desfășurat în conformitate cu  Programul managerial al Inspectoratului Școlar Judeţean pentru 

acest an școlar, respectându-se şi aplicându-se consecvent legislaţia în vigoare, obiectivele și 

strategiile de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar elaborate 

de Ministerul Educatiei Nationale și Cercetării Științifice. 

             Documentele care au stat la baza planificării, organizării şi desfăşurării activităţii 

Compartimentului Dezvoltarea Resurselor Umane au fost:  

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 OMECTS nr. 5561/07.10.2011, pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar;  

 OMEN nr. 3129/01.02.2013, prin care s-a aprobat modificarea și completarea OMECTS 

nr. 5561/07.10.2011;  

 OMEN nr. 3240/26.03.2014 prin care s-a aprobat modificarea și completarea OMECTS 

nr. 5561/07.10.2011;  

 OMEN nr. 4802/20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și 

desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ ;  

 OMEN nr.5397/ 05.11.2013 privind acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific 

de doctor;  

 OMEN 4553/10.09.2014 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în 

Metodologia privind echivalarea SSD, aprobată prin OMECTS nr.5553/2011, sesiunea 

2014-2015;  

 Planul Managerial al ISJ pentru anul şcolar 2015-2016;  

 Graficul Unic de Control al ISJ Călărași / an școlar 2015-2016;  

 Alte acte normative care reglementează organizarea şi desfaşurarea activităţilor din 

învăţământul preuniversitar, valabile în anul şcolar 2015– 2016.  

 
Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, în contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie 

 

       Formarea continuă a cadrelor didactice şi managerilor a fost punctuală şi eficientă, s-a 

realizat pornind de la nevoile identificate în sistem cu ocazia inspecţiilor, dezbaterilor metodice 

dar şi de la cele pe care subiecţii şi le-au autoidentificat în practica didactică cotidiană. 

       Parteneriatul IŞJ-CCD-Universităţi a fost evident, atât în identificarea nevoilor, cât şi în 

realizarea programelor şi urmărirea impactului activităţilor de formare în activitatea didactică 

şi/sau managerială. 

       Programele furnizate, cele de management educaţional, de didactică, de utilizare a softului, 

au avut în vedere pregătirea formabililor pentru asumarea descentralizării şi creşterea calităţii şi 
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eficienţei activităţilor. Mai mult, programele au fost oferite, în urma semnalelor primite şi a 

nevoilor concrete ale cadrelor didactice, identificate în şcoli de către echipele de inspecţie. 

       În perioadele 1-31 octombrie 2015 şi 15 – 20 noiembrie 2015 s-au înregistrat în total 268 de 

înscrieri: 123 la examenul naţional pentru acordarea definitivării în învăţământ – sesiunea 2016, 

51 la examenul de acordare a gradului didactic II – sesiunea 2017 şi 94 la examenul de acordare 

a gradului didactic I/ seria 2016-2018. De asemenea, pe parcursul anului şcolar 2015-2016 au 

fost înregistrate 2 solicitări pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de 

doctor. 
 

 Total 

înscrişi 

 

Funcţia didactică 

Examenul naţional 

de definitivare în 

învăţământ-

sesiunea 2016 

123    89 - profesori 

   18  -învăţători/institutori/prof.învăţ.primar 

   14  -educatori/institutori/prof.învăţ.preşcolar 

    2 - maiştrii instructori 

Gradul didactic II-

sesiunea 2017 

 

51    31 -profesori 

   13 -învăţători/institutori/prof.învăţ.primar 

     7- educatori/institutori/prof.învăţ.preşcolar 

     0-maiştrii instructori 

Gradul didactic I - 

seria 2016-2018 

 

94    59-profesori 

   26-învăţători/institutori/prof.învăţ.primar 

    9-educatori/institutori/prof.învăţ.preşcolar 

    0-maiştrii instructori 

Acordarea gradului 

didactic I pe baza 

titlului ştiinţific de 

doctor 

2     2 - profesori 

          

      Situaţia comparativă a înscrierilor pentru perioadele 1-31 octombrie 2015 şi 15 octombrie-

20 noiembrie 2015, respectiv 1-31 octombrie 2014 şi 15-25 noiembrie 2014: 

Anul şcolar 2014 / 2015 

(înscrieri în perioadele  

1-31 octombrie 2014 şi 

 15-25 noiembrie 2014) 

Total 

înscrişi 

Anul şcolar 2015 / 2016 

(înscrieri în perioadele  

1-31 octombrie 2015 şi  

15 octombrie-20 noiembrie 2015) 

Total 

înscrişi 

Examenul naţional de 

definitivare în învăţământ –

sesiunea 2015 

137 Examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ –sesiunea 2016 

123 

Gradul didactic II–sesiunea 

2016 

72 Gradul didactic II–sesiunea 

2017 

51 

 

Gradul didactic I :seria 2015-

2017 

77 Gradul didactic I :seria 2016-

2018 

94 
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Acordarea gradului 

didactic I pe baza 

titlului ştiinţific de 

doctor/anul şcolar 

2014/2015 

2 Acordarea gradului 

didactic I pe baza 

titlului ştiinţific de 

doctor/anul şcolar 

2015/2016 

2 

 

   

       Evoluţia înscrierilor pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ şi 

perfecţionarea prin grade didactice, în exprimare numerică - ultimii doi ani şcolari: 

 

 
 

        Din analiza comparativă a datelor înregistrate se observă: 

      - Scăderea numărului de cadre didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în 

învăţământ ( promovabilitate mică în sesiunea 2015, mai puţine intrări în sistem; vechimea 

minimă în activitate didactică efectivă necesară participării la examen-1 an); 

      - Scăderea  numărului de cadre didactice înscrise la gradul didactic II; 

      - Creșterea  numărului de cadre didactice înscrise la gradul didactic I; 

      - Număr constant de solicitări privind acordarea gradului didactic I pe baza titlului 

ştiinţific de doctor. 

 

        Cadre didactice care au solicitat acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de 

doctor, în anul şcolar 2015-2016 (OMECTS Nr. 5561/07.10.2011 – cu modificările şi 

completările ulterioare/OMEN Nr. 3.129/01.02.2013, OMEN Nr. 5397/05.11.2013, Nota MEN – 

DGMRURŞN Nr. 106.071/06.12.2013, OMEN Nr. 3240/26.03.2014): 

Specializarea/Domeniul Număr cadre didactice care au solicitat 

acordarea gradului didactic I pe baza 

titlului ştiinţific de doctor 
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didactic I pe
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ştiinţific de
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Filosofie 1 

Religie ortodoxă 1 

Total echivalări 2 

 

          În calendarul privind evoluţia în cariera didactică prin obţinerea gradului didactic II şi a 

gradului didactic I pentru anul şcolar 2015-2016, au fost cuprinse şi cadrele didactice înscrise 

anterior (în perioadele 1-31 octombrie 2013, respectiv 1-31 octombrie 2014) pentru acordarea 

gradelor didactice II şi I, după cum urmează: 

 

 

 

Tipul perfecţionării  

 

Funcţia didactică Înscrişi 

Gradul didactic II-sesiunea 

2016 

72 

profesori 48 

învăţători/institutori/prof.învăţ.primar 8 

educatori/institutori/prof.învăţ.preşcolar 16 

maiştrii instructori 0 

Gradul didactic I-seria 2014-

2016 

91 

profesori 45 

învăţători/institutori/prof.învăţ.primar 29 

educatori/institutori/prof.învăţ.preşcolar 15 

maiştrii instructori 2 

Gradul didactic I-seria 2015-

2017 

77 

profesori 50 

învăţători/institutori/prof.învăţ.primar 16 

educatori/institutori/prof.învăţ.preşcolar 11 

maiştrii instructori - 

 

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată 

            Realizată pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar absolvente ale 

colegiului cu durata de 3 ani sau a institutului pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licenţă, (condiţii de echivalare – conform OMECTS Nr. 

5553/07.10.2011/Publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 733 din 19 octombrie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare (OMECTS Nr. 4.111/22.05.2012); Calendarul activităţilor 

– conform OMEN Nr. 5480/14.10.2015 – ANEXA 1) 

            Perioada de întocmire şi depunere a dosarelor pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învăţământului superior de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru 

sesiunea 2015-2016, a fost 15-30 octombrie 2015, înregistrându-se 9 solicitări de echivalare, 7 
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solicitări fiind admise, iar 2 respinse ( nu au îndeplinit condițiile cumulative de înscriere 

conf.art.3,alin.2 lit.h): 

 

Specializarea solicitată pentru echivalare Numărul solicitărilor de echivalare pe 

baza ECTS/SECT a învăţământului 

universitar de scurtă durată, realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institutul 

pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I 

de studii universitare de licenţă 

Profesor pentru învăţământ primar 6 

Profesor pentru învăţământ preșcolar 2 

Profesor pentru învăţământ 

gimnazial/muzică 

1 

Total solicitări de echivalare: 9 

 

       Instituţiile de învăţământ superior implicate în procedura de echivalare pe baza ECTS/SECT 

a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 

institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă (conform Notei 

MENCS Nr.1631/14.12.2015), pentru specializările solicitate în vederea echivalării de către 

cadrele didactice din judeţul Călăraşi, sunt: 

 

Specializarea solicitată pentru 

echivalare 

Instituţia de învățământ superior 

implicată în procedura de echivalare pe 

baza ECTS/SECT a învățământului 

universitar de scurtă durată,realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institutul 

pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de 

studii universitare de licenţă(conform 

Notei MEN nr. 54.767/08.12.2014) 

Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar 

Universitatea ”Valahia” Târgoviște 

Muzică/Pedagogie muzicală Universitatea de Muzică din București 

           

       Evaluarea dosarelor depuse în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului 

superior de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru sesiunea 2015-2016, 

s-a desfăşurat în perioada 11 ianuarie-30 mai 2016, iar rezultatele echivalărilor, pentru sesiunea 

2015-2016, conform OM 5553/07.10.2011 şi OM 4111/2012, au fost afişate pe site-urile DPPD-

urilor din cadrul universităţilor implicate în procedura de echivalare . 

 

Examenul naţional de definitivare în învăţământ – sesiunea 2015 

 

           În perioada 01 – 20 noiembrie 2015 s-au înregistrat 123 înscrieri la examenul naţional de 

definitivare în învăţământ-sesiunea 2016. 

           Faţă de anul şcolar anterior numărul cadrelor didactice înscrise la examenul naţional de 
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definitivare în învăţământ a scăzut cu 10,95% (137 înscrieri în anul şcolar 2014/2015; 123 

înscrieri în anul şcolar 2015/2016). 

           Scăderea numărului de cadre didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în 

învăţământ are ca şi posibile cauze: 

    - promovabilitatea scăzută în anul şcolar 2014/2015, de 36,76%; 

    - mai puţine intrări în sistem; 

    - vechimea minimă în activitate didactică efectivă, necesară participării la examen, redusă la 

un an 

           Menţinerea interesului  cadrelor didactice pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ are ca şi posibile cauze: 

   - acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, condiţionată de promovarea 

examenului naţional de definitivare în învăţământ; 

  - participarea la concursurile de titularizare în învăţământ, condiţionată de promovarea 

examenului naţional de definitivare în învăţământ. 

           Examenul naţional de definitivare în învăţământ – sesiunea 2016 s-a desfăşurat în baza 

prevederilor OMEN Nr. 4802/20.10.2014, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ (publicat în Monitorul Oficial al 

României Nr. 772/23.10.2014, partea I),a OMECS nr.5287/23.09.2015, respectiv în baza 

documentelor MECS subsecvente. 

           Date statistice privind sesiunea 2016 a examenului naţional de definitivare în învăţământ: 

  - Număr candidaţi înscrişi: 123; 

  - Număr candidaţi admişi la proba scrisă (Număr fişe validate de candidaţi): 122; 

  - Număr candidaţi prezenţi la proba scrisă din cadrul examenului:  75 (61,47%); 

  - Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise: 20 (din care: 16 din motive personale şi 4 din 

motive medicale); 

  - Număr candidaţi eliminaţi de la proba scrisă: 0; 

  - Număr de lucrări scrise transmise la centrele de evaluare (număr teze predate): 55; 

  - Număr candidaţi cu note la proba scrisă (număr de lucrări scrise evaluate): 55; 

  - Număr de lucrări scrise anulate în centrele de evaluare: 0; 

  - Număr discipline de examen: 17; 

  - Număr candidaţi cu note de cel puţin 8 la proba scrisă (promovaţi) după etapa de evaluare: 

28 (50,90%); 

  - Număr contestaţii depuse: 18 

  - Număr candidaţi cu note de cel puţin 8 la proba scrisă (promovaţi) după etapa de contestaţii: 

28 (50,90 %); 

  - Număr candidaţi care au obţinut nota 10 la proba scrisă: 1 (matematică) 

           Celor 28 candidaţi admişi, le-a fost acordată Definitivarea în învăţământ prin Ordinul 

ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice Nr. 4987/23.08.2016, începând cu data de 1 

septembrie 2016. 

 

          Aspecte pozitive care au condus la obţinerea calităţii în realizarea activităţilor 

specifice compartimentului au constat în:  

 realizarea, prelucrarea şi actualizarea analizei de nevoi de formare şi de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice și stabilirea priorităţilor;  

 asigurarea consilierii, îndrumării generale şi specifice pentru cadrele didactice, cu 

deosebire pentru cadrele didactice debutante;  

 aplicarea corectă a metodologiilor și a legislației în vigoare;  

 management al timpului alocat activităților specifice compartimentului, corect aplicat;  
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 diversificarea metodelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere prin utilizarea 

tehnologiilor informatice şi de comunicaţii ( prin e-mail, web site-uri, telefon);  

 asigurarea consilierii, îndrumării metodico-științifice şi pedagogice specifice formării  

 inițiale și dezvoltării profesionale pentru cadrele didactice direct interesate, cu deosebire 

pentru cadrele didactice debutante;  

 încadrarea în sistem a cadrelor didactice calificate şi în curs de calificare, cu grade 

didactice, formate în problematica reformei, manageri şcolari formaţi în management 

educaţional;  

 interesul crescut al cadrelor didactice de a participa la programe de formare continuă în 

domeniul specialităţii, în management educaţional, TIC;  

 constituirea corpului de profesori metodişti / discipline la nivelul ISJ;  

 monitorizarea şi evaluarea periodică a activităţii metodiştilor ( prin directorii de unităţi 

şcolare, prin inspectorii de specialitate);  

 încurajarea comunicării deschise, inclusiv în plan informal.  

            Aspecte care necesită îmbunătăţire 

 absenţa iniţiativei de a proiecta/derula activităţi de formare continuă moderne la nivelul 

şcolii: prevalează activităţi de tipul lecţiilor demonstrative şi de tipul prezentării unui 

referat/eseu în domeniul metodicii disciplinei; 

 formarea iniţială nu asigură o pregătire metodico-ştiinţifică performantă cadrelor 

didactice debutante; 

 numărul relativ redus al cadrelor didactice interesate de realizarea unor activităţi de 

formare continuă; 

 la perfecţionări participă în mare măsură aceiaşi profesori; 

 slaba participare a profesorilor din mediul rural la acţiuni precum Simpozioane sau 

Conferinţe. 

 

            Soluţii de optimizare: 

 realizarea unor activităţi de perfecţionare atractive şi stimulative; 

 urmărirea, la nivel judeţean a cadrelor didactice care au obţinut competenţe ca urmare a 

participării acestora la stagii de pregătire, formare continuă, perfecţionări, simpozioane, 

proiecte etc; 

 valorizarea exemplelor de bune practici; 

 stimularea participării personalului didactic la sesiuni şi comunicări ştiinţifice de 

specialitate; 

 posibilitatea accesării de fonduri europene în scopul perfecţionării resurselor umane şi 

îmbunătăţirii educaţiei elevilor; 

 accesarea ofertei CCD privitoare la programele de perfecţionare. 

 

II. ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI ALE CCD CĂLĂRAȘI 

      Toate obiectivele propuse în Planul Managerial al Casei Corpului Didactic Călăraşi au 

derivat din Programul Inspectoratului Şcolar Judeţean în domeniul formării şi al dezvoltării 

resurselor umane. Casa Corpului Didactic a organizat, pe parcursul anului şcolar 2015-2016, 

stagii de formare la solicitarea  I.Ş.J., astfel: 
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 Creşterea rolului C.C.D. în formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din judeţ, ca 

principal ofertant de programe de formare continuă  în concordanţă cu nevoile profesionale ale 

cadrelor didactice. 

 Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării unor practici didactice moderne şi a 

asumării responsabilităţii faţă de ameliorarea calităţii predării/învăţării/evaluării. 

 Dezvoltarea instituţională şi organizaţională a C.C.D. pentru creşterea competenţelor de 

organizator de formare continuă pentru cursuri acreditate şi cursuri cu taxă. 

 Optimizarea managementului, a activităţii de formare şi dezvoltare profesională continuă. 

 Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului 

uman existent. 

 Menţinerea unei colaborări permanente şi eficiente între C.C.D. şi I.S.J., cât şi întărirea 

rolului C.C.D. ca partener al I.S.J., în vederea sprijinirii şi realizării acţiunilor de formare 

continuă la nivel local sau judeţean, prin cursuri de perfecţionare care să răspundă nevoilor de 

dezvoltare personală a cadrelor didactice din judeţ. 

 Focalizarea pe desfăşurarea activităţilor de formare continuă în C.D.I. sau direct în 

unităţile şcolare. 

 Crearea de servicii de consultanţă şi consiliere în proiectarea şi organizarea activităţilor 

cu caracter formativ din şcoli, pe probleme de pedagogie, psihologie, metodică şi specialitate. 

 Creşterea accesului la informaţie, documentare şi formare continuă al cadrelor didactice.  

 Acreditarea unor programe de perfecţionare periodică pentru personalul didactic şi 

didactic auxiliar. 

 Diversificarea ofertelor de formare în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor. 
 Realizarea parteneriatului cu comunitatea locală, unităţi şcolare, O.N.G., universităţi etc. 

 Iniţierea cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea de proiecte. 
 Orientarea programelor de formare pe dezvoltarea de competenţe şi nu pe acumularea de 

informaţii şi cunoştinţe academice. 

Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-ştiinţifice şi activităţilor culturale, pentru 

asigurarea calităţii schimbului de experienţă. 

Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic a fost realizată în urma analizei de 

nevoi (chestionare administrate şi interpretate de echipa de profesori metodişti a Casei Corpului 

Didactic). Aceasta a fost difuzată la începutul anului şcolar în toate unităţile şcolare, a fost 

postată pe site-ul propriu şi popularizată prin intermediul poştei electronice, în cadrul acţiunilor 

metodice, a cercurilor pedagogice şi a  întâlnirilor cu cadrele didactice. 

Puncte tari: 

 C.C.D. Călăraşi reprezintă principalul organizator de programe de formare continuă a 

personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ. C.C.D. Călăraşi iniţiază şi 

organizează periodic, activităţi ştiinţifice, metodice, educative cu impact pozitiv asupra 

beneficiarilor; 

 Participă, alături de reprezentanţii I.S.J.-ului la inspecţiile tematice şi frontale, în 

vederea identificării nevoii de formare a cadrelor didactice; 

 Colaborează cu formatori şi profesori cu experienţă didactică, parteneri ai C.C.D., 

pentru susţinerea de stagii de formare; 

 Oferă consultanţă de specialitate, metodică şi psihopedagogică personalului didactic 

şi didactic auxiliar din judeţ; 

 Este centru metodologic pentru bibliotecarii/documentariştii  din unităţile şcolare 

teritoriale;  
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 Dispune de un valoros fond documentar, accesibil tuturor cadrelor didactice din judeţ, 

destinat informării acestora; 

 Dezvoltă relaţii de parteneriat educaţional în judeţ şi în ţară; 

 Iniţiază şi consiliază cadrele didactice în elaborarea şi implementarea de proiecte 

educaţionale; 

 Organizează cursuri de formare, generatoare de credite profesionale transferabile; 

 Dispune de bază materială, deşi modestă, pentru T.I.C.; 

 Colaborează  cu parteneri pe plan local şi naţional pentru proiectarea programelor de 

formare,  cu furnizorii de programe. 

 

Puncte slabe 
 Bază materială modestă, spaţii insuficiente pentru organizarea cursurilor de formare; 

 Personal insuficient; 

 Abordarea cu superficialitate de către unele cadre didactice a participării şi finalizării 

cursurilor de pregătire profesională finanţate de M.E.N., prin intermediul Inspectoratului 

Şcolar şi a C.C.D; 

 Slaba motivare a colaboratorilor; 

 Lipsa resurselor financiare; 

 Absenţa unui soft pentru evidenţa cărţilor din bibliotecă. 

 Slaba absortie a fondurilor europene in derularea de proiecte si programe de formare 

În anul şcolar 2015-2016, Casa Corpului Didactic Călăraşi a organizat, în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean  mai multe activităţi cultural ştiinţifice, printre care amintim: 

1. Manifestări dedicate Zilei Mondiale ale Educaţiei – cu participarea cadrelor didactice şi 

elevilor din unităţile de învăţământ din judeţ - 05.10.2015. 

2. Concursul Internaţional „Ion Barbu – Dan Barbilian” - ediţia a XX-a, 23-25 octombrie 

2015 – cu mai multe forme de manifestare: concurs tip Olimpiada Internaţională de 

Matematică "Mathematical Danube Competition", concurs naţional de literatură română 

pentru elevi din clasele a XI-a şi a XII-a, concurs interjudeţean de literatură română 

pentru elevi din clasa a VIII-a, concurs interjudeţean de matematică adresat elevilor din 

clasele V-VIII, concurs judeţean de matematică adresat elevilor călărăşeni din mediul 

rural, concurs de matematică adresat elevilor din liceele din judeţul Călăraşi şi din oraşul 

Silistra – Bulgaria şi conferinţe susţinute de personalităţi ştiinţifice şi culturale din ţară şi 

din străinătate; 

3. Manifestări dedicate Zilei Unirii – 24 Ianuarie 2016 –Mica Unire a Principatelor 

Române. 

4. Manifestări dedicate Zilei Europei - 9 mai 2016. 

5. Ediția a XVIII-a  a Manifestărilor Științei și Tehnicii Școlare Florin Vasilescu desfășurate 

la Călărași în perioada 12-15 mai 2016,  Concurs Național de Știință și Tehnică pentru 

elevii de liceu și a XII -a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice pentru profesorii din 

domeniul curricular matematică, științe, tehnologii. 

6. Concurs Interjudeţean - Le Francophille – ediţia a VI-a, 15 mai 2016, Călăraşi – domenii 

abordate: interdisciplinar, estetic – creative; 

7. Simpozion Interjudeţean „Frumos/Urât pe pământ românesc”, ediţia a IX-a, 27 mai 2016. 
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8. Simpozionul internaţional „Orizonturi Didactice" – ediţia a XV-a  28.05.2016 – s-a 

bucurat de o largă participare a cadrelor didactice. În contextul în care 2016, a fost 

desemnat Anul Internaţional al Leguminoaselor, simpozionul și-a propus să  valorifice 

potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice şi elevilor, promovând experienţa 

pozitivă şi exemplele de bună practică, în domeniul curricular.  
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F. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU COPII/ELEVI CU CERINŢE 

EDUCATIVE SPECIALE 

ARGUMENT 

Scopul învăţământului special este de a asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu 

dificultăţi de învăţare, de a remedia dificultăţile pe care aceştia le întâmpină şi de a asigura 

integrarea lor socioprofesională. Educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) trebuie să 

răspundă nevoilor lor de dezvoltare. De asemenea, învăţământul special trebuie să gândească o 

evaluare adecvată a potenţialului de dezvoltare şi de învăţare al acestor copii şi ar trebui să asigure 

reabilitarea, recuperarea şi compensarea deficienţelor lor. 

Învăţământul special vizează acordarea de sprijin pentru elevii cu CES în vederea atingerii 

unui nivel individual de dezvoltare cât mai aproape posibil de cel normal prin acumularea 

experienţelor necesare în şcoală şi în mediul social prin dezvoltarea abilităţilor necesare pentru 

învăţare, prin acumularea de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională şi 

pentru viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea oportunităţilor şi a condiţiilor pentru 

învăţarea de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei. 

Principiul de bază al învăţământului special este de a oferi copilului deficient o formă de 

şcolarizare adecvată nivelului şi potenţialului individual. Copilul deficient trebuie ajutat să 

progreseze, să-şi dezvolte la maximum capacităţile pe care le are, ţinând cont de ritmul propriu de 

asimilare a cunoştinţelor. El trebuie comparat cu el însuşi, nu cu copii normali de aceeaşi vârstă. 

I.       UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Călăraşi coordonează   metodologic următoarele unităţi de 

învăţământ specifice învăţământului special/ special integrat : 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Călăraşi, unitate 

conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, care desfăşoară servicii de 

asistenţă psihopedagogică prin structurile sale organizate şi funcţionale potrivit 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, 

aprobat prin OMECTS nr. 5573 din 7 oct. 2011 şi Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, 

respectiv anexelor OMECTS nr. 5555 din 7 oct. 2011; 

- Şcoala Gimnazială „Carol I" Călăraşi, unitate şcolară din învăţământul de masă, care 

integrează clase speciale pentru învăţământul primar (4 clase) şi învăţământul gimnazial (5 

clase); 

- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 „Amicii" Călăraşi, unitate şcolară din 

învăţământul de masă, care integrează grupe de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel preşcolar 

(2 grupe mixte si 1 grupă formată din copii cu tulburări de spectru autist); 
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– Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4 „Step by step" Călăraşi, unitate şcolară din 

învăţământul de masă, care integrează grupe de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel preşcolar 

(1 grupă specială); 

– Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 (structură a Grădiniţei cu Program Normal nr. 

10 „Pipo" Călăraşi), unitate şcolară din învăţământul de masă, care integrează grupe de 

copii cu CES (dizabilităţi) la nivel preşcolar (1 grupă specială); 

Activitatea acestora se desfăşoară în conformitate cu art. 7, lit. a), b) şi d) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, 

aprobat prin OMECTS nr. 5573 din 7 oct. 2011, sub consilierea, monitorizarea şi evaluarea 

ISJ Călăraşi la nivelul căruia este încadrat un inspector şcolar de specialitate cu 0,5 normă, 

îm conformitate cu noile reglementări prevăzute de art. 107 (2) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin OMECTS 

nr. 5573 din 7 oct. 2011. 

1.  Diagnoza resursei umane  

Număr norme didactice an școlar 2015-2016:  21 

Număr persoane angajate sem I 2015-2016: 21 

Număr cadre didactice titulare: 10 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 9 

- Definitivat: 8 

- Grad II: 2 

- Grad I: 2 

Număr de cadre didactice necalificate: 2 

 

Situaţia statistică a inspecţiilor de specialitate pentru obținerea gradelor didactice, în 

anul şcolar 2015-2016- invatamant special integrat, este următoarea: 

                                           Număr inspecții de specialitate 

Definitivare ȋn 

ȋnvățământ 

Inspecții curente(I,II) 

pentru obținerea 

gradului  didactic II 

Inspecții speciale 

pentru obținerea 

gradului didactic II 

Inspecții 

curente(I,II) pentru 

obținerea gradului  

didactic I 

Inspecții speciale  I- 2 

Inspecții speciale II- 2 
          4                1 2 

 

            DEFINITIVAT                         GRADUL II 
                   

GRADUL I 

Număr 

cadre 

Inspecţii 

speciale 

Număr 

cadre 

Inspectii 

Speciale 

Inspectii 

Curente 2 

Inspectii 

Curente 1 

Inspectii 

Curente 2 
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didactice 

înscrise în 

anul 

şcolar 

2015/ 

2016 

(I,II)efectuate 

în anul şcolar 

2015/ 2016      

didactice 

înscrise în 

anul 

şcolar 

2015/ 

2016 

efectuate 

în anul 

şcolar 

2015/ 

2016  

efectuate 

în anul 

şcolar 

2015/ 

2016  

efectuate 

în anul 

şcolar 

2015/ 

2016  

efectuate în 

anul şcolar 

2015/ 2016 

       2 I-  2 

II-2 

1 1 3 1 2 

 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

- Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a elabora, pe baza programei şcolare, 

planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare şi consilierea acestora în 

vederea realizării activităţilor de proiectare;  

- Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a proiecta şi utiliza strategii didactice 

corespunzătoare învăţământului special  bazat pe competenţe şi consilierea acestora în 

legătură cu proiectarea şi utilizarea strategiilor didactice corespunzătoare;  

- Evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza metodele de învăţare diferenţiată, 

personalizată si individualizată precum şi consilierea lor în legătură cu utilizarea acestor 

metode;  

- Evaluarea capacităţii cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul 

activităţilor de predare-învăţare şi consilierea acestora în legătură cu integrarea 

elementelor de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare.  

- Elaborarea si conceperea documentelor de macro şi micro proiectare didactică în viziune 

integrată (obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, folosirea metodelor active de 

învăţare, resurse, evaluare) precum si a materialelor functionale: planuri de interventie 

personalizate, fise de evaluare-observare ,fise privind traseul educational, fise de 

logopedie, fise de evaluare continua ; 

- Abordarea unor tematici specifice ȋnvățământului special, ȋn vederea realizarii unui 

proces de invatamant eficient, care să vină ȋn ȋntâmpinarea și rezolvarea problemelor  cu 

care se confrunta copiii cu C.E.S.; 

- Desfăşurarea activităţilor didactice în viziune integrată într-un spaţiu educaţional adecvat 

care să permită copilului libertatea de mişcare şi explorare (dispunerea mobilierului pe 

parcursul unei zile/activităţi, jucării/ jocuri aflate la îndemâna/ în câmpul vizual al 

copilului, centre de interes, zone de expunere a materialelor, etc.)  

- Proiectarea activităţilor cu părinţii şi alţi parteneri educaţionali, a activităţilor 

extracurriculare (proiecte și programe educaţionale derulate în care au fost implicaţi 

elevii sau concursuri locale, naționale, vizite şi excursii). 

 

2. Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

 

Aspecte pozitive: 
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-Adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ-participative, jocul 

didactic), materialul didactic (intuitiv), selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale. 

- Invăţarea se face prin diferenţiere şi individualizare, iar pentru terapiile specifice se realizează 

programe individuale de învăţare, corectare, compensare care au ca finalitate progresul în 

formarea şi dezvoltare a personalităţii sale. 

Aspecte care necesita îmbunătățiri: 

-Lipsa manualelor, ghidurilor și auxiliarelor pentru multe discipline din ȋnvǎțǎmȃntul special; 

Auxiliarele didactice sunt puţin adaptate pentru anumite categorii de elevi (autism, DMS); 

varietatea problematicii elevilor cu C.E.S. este greu de acoperit prin prisma auxiliarelor didactice 

existente. 

Cauze identificate: 

-Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că nu au urmat toate etapele în 

educaţie (neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct în clasa I, abandon şcolar sau 

absenteism crescut) 

-Lipsa unor evidente clare privind recensǎmȃntul copiilor cu cerințe educative speciale, ceea ce 

face ca cei cu deficiențe severǎ sa fie menținuți ȋn familie, ȋncǎlcȃndu-li-se dreptul la educație. 

 

3.  Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate 

 

 Aspecte pozitive:  

- Materialele funcționale elaborate de profesorii psihopedagogi/educatori au vizat 

evaluarea nivelului de dezvoltare al fiecărui elev ȋn perioada anului  școlar 2014-2015 pe 

următoarele direcții: integrarea ȋn colectivul clasei și al școlii, adaptarea școlară, evoluția 

comportamentală, dezvoltarea psihologică, nivelul de dezvoltare intelectuală și de 

asimilare a cunoștințelor, progresul școlar, precum și recomandări psihologice de 

orientare școlara si profesională; 

- Planurile de intervenție personalizate au fost realizate de către profesorii psihopedagogi 

ȋn conformitate cu metodologia aflata ȋn vigoare. Ȋn formularea acestora s-a ținut cont de 

potențialul fiecarui elev prin relaționarea obiectivelor din planificarile calendaristice cu 

cele specificate ȋn cadrul fiecarui plan. Acestea au fost structurate pe domenii astfel: 

educație psihomotrică ,educație senzorială si cognitivă, comunicare, educație artistică. 

- Planurile de interventie personalizate corelează in actul didactic competențe, conținuturi, 

strategii didactice și au fost realizate ȋn conformitate cu normele metodologice și 

principiile pedagogice actuale, facilitând astfel cunoașterea si monitorizarea permanenta a 

nivelului de pregatire al elevilor. 

- Fișele de evaluare-observare au fost selectate ȋn funcție de nivelul de dezvoltare 

psihofizică a fiecărui elev și au urmărit progresul individual și la nivel de clasă, vizând 

competențe din domeniile menționate mai sus. 

- Ȋn fișele privind traseul educational, psihopedagogii au făcut aprecieri asupra 

comportamentului fiecărui elev ȋn timpul activităților desfășurate ȋn cadrul școlii, 
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urmărindu-se: atentia, motivația de ȋnvațare, receptivitatea de ȋnvățare, participarea și 

implicarea ȋn activitățile școlare, relațiile sociale reciproce, nivelul de adaptare la 

cerințele activităților școlare precum și  modulul de pregatire al lecțiilor;      

- Au fost elaborate și selectate materiale diverse ( fișe de lucru, de evaluare, de reinvațare)  

pe baza cărora psihopedagogii fiecărei clase au constatat  atingerea obiectivelor propuse 

in planurile de interventie personalizate; 

- Proiectarea activităților s-a facut ȋn concordanță cu obiectivele de referintă și 

conținuturile programelor școlare, iar unitătile de ȋnvățare cuprind activitati de invatare 

care solicită elevii, atât in redarea cunostintelor asimilate, dar si aplicabilitatea acestora in 

contexte noi de invatare;  

- Strategiile didactice au fost alese în funcţie de specificul lecţiilor, de mijloacele didactice 

existente, de particularităţile claselor de elevi, asigurând astfel rezolvarea sarcinilor 

propuse și abordarea interdisciplinară si transdisciplinară a conținuturilor;  

- Toate cadrele didactice inspectate cunosc conţinuturile disciplinelor predate, asigurând 

transmiterea acestora într-un demers coerent, echilibrat, logic structurat; 

- Au fost folosite strategii/ metode didactice (expunerea, conversaţia, schema, învăţarea 

prin descoperire, exerciţiul) care au  asigurat dinamismul lecțiilor și implicarea elevilor ȋn 

procesul de ȋnvățare; 

- Profesorii  psihopedagogi /educatorii sunt preocupaţi să asigure un climat favorabil 

învăţării/ studiului, sarcinile de lucru fiind dozate corespunzător vârstei elevilor, dar şi 

particularităţilor individuale ale acestora: ritm de lucru/ capacitate de dozare a efortului, 

grad de înţelegere;  

- Spaţiul educaţional este amenajat corespunzător, conform curriculum-ului, metodicii şi 

metodologiei de predare integrată, toate şcolile deţin mobilierul adecvat, au spaţii de 

joacă, 

- Toţi profesorii psihopedagogi au portofolii ce conţin documente care atestă progresul 

școlar al elevilor, materialele prezentate la şedinţele cu părinţii;  

    Aspecte de îmbunătăţit: 

- Utilizarea metodelor activ participative în demersul didactic la toate disciplinele;  

- Adaptarea strategiilor didactice in raport cu posibilitatile de intelegere si cu ritmul de 

achizitie  al fiecarui elev  dar şi repartizarea unor sarcini de lucru diferenţiate elevilor cu 

posibilităţi reale de progres;  

- Acordarea unei atenţii sporite componentei evaluative;  

- Completarea portofoliilor elevilor la toate disciplinele;  

- Luarea unor măsuri pentru reducerea absenteismului;  

- Realizarea unor parteneriate, în vederea dezvoltării unor programe educative care să vină 

în întâmpinarea nevoilor elevilor/ preşcolarilor, care să le îmbunătățească experiența de 

viață și care să le ocupe constructiv parte din timpul liber. 

 

4. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 
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a) Activitatea Cercului pedagogic pentru învățământul special ṣi special integrat -semestrul I  

 

 Tema: Abordarea transdisciplinară în activitatea educaţională a copilului cu CES; 

o Activitate integrată: Magia cifrelor; Ateliere de lucru; 

o Prezentarea pliantului şcolii. 

       b)  Activitatea Cercului pedagogic pentru învățământul special ṣi special integrat-semestrul 

al II-lea 

  

 Tema: Dezvoltarea structurilor perceptiv motrice la copilul cu CES. 

o Importanta jocului în activitatea didactică;  

o Diseminarea informațiilor privind derularea “Concursului Magia culorilor 

pe aripi de primavară”. 

 

6. Analiza SWOT în urma inspecțiilor/activităților realizate 

 

Puncte tari 

 

• Existența unor specialiști,profesori psihopedagogi initiați prin profilul pregǎtirii 

universitare și prin dobȃndirea de experiențǎ ȋn activitatea cu elevii cu dizabilitǎți; 

• Disponibilitatea afectivǎ a acestor specialiști de a se confrunta zilnic cu suferințele și 

neputințele copiilor ,capacitatea lor empaticǎ;  

• Adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social la particularitǎțile 

psihoindividuale ale copiilor. 

• Efective reduse la clasǎ ,fapt care permite organizarea activitǎților ȋn funcție de  

• Structurarea unui plan de intervenţie personalizat cu obiective pe termen lung şi obiective 

pe termen scurt 

• Interesul și atenția deosebite ale conducerii I.S.J .Călărași, pentru ȋnvǎțǎmȃntul special și 

special integrat 

• Activitǎțile școlare și extrașcolare diversificate,atractive și mobilizatoare pentru copii 

• Adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi a unor materiale şi mijloace didactice 

diverse 

• Interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesionalǎ 

• Buna colaborare intre C.J. si I.S.J. 

 

Puncte slabe 

 

• Existența unor spatii școlare necorespunzǎtoare (sǎli de clasǎ mici ,insuficiente); 

• Lipsa unor programe de formare /dezvoltare profesionalǎ ; 

• Insertia socialǎ a copiilor/elevilor cu CES; 

• Inexistența la nivelul județului a unui Centru Școlar pentru Educație Incluzivă sau a unei 

scoli speciale 
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Oportunități 

• Extinderea activitǎților extracurriculare ȋn parteneriat cu școala, familia, ONG-uri, alte 

instituții publice pentru egalizarea șanselor; 

• Antrenarea comunitǎții ȋn problematica educației integrate și insertia sociala a 

copiilor/elevilor cu CES ; 

• Legislație școlară 

 

Amenințări 

• Creşterea numărului de copii cu disabilităţi (mintale, de văz, de auz, locomotorii, de 

vorbire, asociate) ce se confruntă cu mari probleme de învăţare şi comunicare 

• continuǎ scadere a populației școlare, cu efecte pe termen lung asupra ȋntregului sistem 

de ȋnvǎțǎmȃnt și ,implicit,a ȋnvǎțǎmȃntului special; 

• comunitatea locala nu este interesatǎ ,in totalitate,de oferta unei școli speciale,nu este 

pregatitǎ pentru acest gen de colaborare ,de aceea este nevoie de un efort sustinut pentru 

promovarea imaginii școlii și a ofertei educaționale. 

• Lipsa unor servicii specializate la nivel de comunitate; 

 

7. Priorități ale învăţământul pentru copii/elevi cu cerinţe educative speciale pentru 

anul școlar 2016-2017 

 

Priorităţi   strategice 

• Asigurarea educației pentru toate categoriile de elevi și formarea competențelor –cheie; 

• Corelarea actului educațional cu nevoile de dezvoltare personalǎ/profesionalǎ ale elevilor, 

din perspectiva dezvoltǎrii durabile si a asigurǎrii coeziuinii sociale; 

• Asigurarea complementaritǎții educației formale/nonformale/informale/educație 

permanentǎ; 

• Creșterea calitǎții proceselor de predare-ȋnvǎțare și a serviciilor educaționale; 

• Realizarea echitǎții ȋn educație și a dreptului fundamental al copilului la educație; 

• Deschiderea școlii/sistemelor de formare cǎtre societate/mediul social, economic, 

cultural; 

• Parteneriate și proiecte educationale in concordanțǎ cu cerintele integrǎrii europene. 

Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare pentru copiii/elevii/tineri cu dizabilităţi, este un 

obiectiv prioritar: 

• Flexibilizarea sistemului de educație, astfel încât să fie capabil să răspundă nevoilor 

variate, adesea complexe şi specifice ale acestor elevi. 

• Perfectionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru 

asigurarea calității învătământului în vederea asigurării reusitei integrării socio –

profesionale a absolventilor. 

• Orientare şcolară şi profesională în acord cu particularităţile fizice, fiziologice şi 

psihologice ale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educaționale speciale.         
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                    ASIGURAREA ECHITĂȚII ÎN EDUCAȚIE PENTRU TOȚI ELEVII  

 

Accesul la educaţie pentru toţii membrii societăţii, indiferent de particularităţile lor 

etnice, socio-economice, psiho - fizice, intelectuale, familiale, religioase etc. este un obiectiv 

prioritar pentru întregul sistem de învăţământ. În baza  ,,Strategiei judeţene de acces la educaţie a 

grupurilor dezavantajate” (revizuită anual), s-a avut în vedere asigurarea accesului egal, gratuit şi 

universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma la educaţia de calitate pentru toate 

nivelurile de învăţământ public. 

 Măsuri implementate în unităţile de învăţământ cu comunităţi de romi din judeţ,   în 

vederea asigurării echităţii în educaţie , în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de 

învăţământ , dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, indiferent  de originea 

etnică : 

- urmărirea efectivelor de preşcolari, elevi în clasele de început de ciclu, a datelor  din 

recensământul elevilor;  

- alcătuirea de grupe, clase P, I şi  a V-a mixte; 

- monitorizarea absenteismului şcolar şi abandonului şcolar în comunităţile cu peste 20% 

romi; 

- proiectarea activitatilor metodice pentru profesorii de lb. rromani angajați in școlile din 

judeţ, în colaborare cu directorii unităţilor şcolare; 

- ofertă educaţională atractivă pentru elevii neromi în şcolile în proximitatea comunităţilor 

de romi; 

- realizarea studiului privind  rata abandonului școlar in comunitatile Oborul Nou şi Livada 

din Mun.Călăraşi; 

- marcarea evenimentelor din Calendarul educaţional rom, împreună cu şcoli şi ONG-uri 

(Ziua Romilor, Ziua Lb. rromani, Ziua mediatorului şcolar, Ziua profesorului de 

lb.romani); 

- elaborarea de planuri de dezvoltare instituţională cu puternice accente de promovare a 

interculturalităţii, a calităţii educaţiei pentru toţi elevii; 

- acţiuni comunitare; 

- asistenţă socială; 

- măsuri de sprijin a elevilor  cu CES conform unor planuri individualizate de intervenţie , 

acordarea burselor şcolare , ajutor social, rechizite şcolare, programul social lapte-corn, 

consum de fructe în şcoli; 

- programul social ”Fiecare copil în grădiniță”: copiii care provin din familii fără 

posibilități financiare și care frecventează zilnic grădinița vor primi un stimulent 

educațional, potrivit unui act normativ intrat în vigoare; 

- coordonarea şi monitorizarea activităţii consilierului şcolar; 

- promovarea educaţiei incluzive prin parteneriate între şcoli ; 

- promovarea valorilor şi cultivarea succesului individual, activităţi extraşcolare; 

- program de remediere; 

- Curriculum adaptat /diferenţiat , cuprinderea în CDŞ a educaţiei interculturale prin 

abordare transcurriculară  şi în cadrul orelor de dirigenţie; 
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- informarea părinţilor asupra politicii unităţii de învăţământ privind asigurarea progresului 

şcolar individual, asigurarea unui mediu atractiv al învăţării, activ-participative, 

asigurarea calităţii educaţiei; 

- instituirea  unei comisii de monitorizare a cazurilor de discriminare prin refuzul 

înscrierilor  elevilor romi. 

La Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” Budești  s-a derulat proiectul "Ready Set Go - 

Creșterea rezultatelor de dezvoltare timpurie pentru copiii romi", în cadrul „Programului 

Combaterea sărăciei în România” RO25, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 

2009 – 2014. Partener in cadrul proiectului a fost Fundația Roma Education Fund (REF). 

Durata proiectului - 1an scolar. Au fost implicați : mediatorul școlar și o educatoare (cadru 

didactic necalificat) și un numar de 20 prescolari.  

La Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea a fost implementat pe parcusul anului școlar 

2015/2016 proiectul ”M...de de Morpheus”  , având parteneri C.P.E.C.A Sector 5 și Fundația 

FOC ; au fost implicate 4 cadre didactice și un număr de 20 de elevi.  

În cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Gălbinași, se desfășoară o serie de proiecte și programe 

pentru a rezolva o parte din nevoile școlii și a  comunității : 

 

Denumirea  

proiectului 

Grup țintă Parteneri 

,,Copiii și părinții 

romi  vor la școala’’ 

  32 de elevi clasele V-VIII și 17 

părinți înscriși în ADS; 

- în cadrul acestui proiect elevii au 

beneficiat de meditatii gratuite la limba 

și literatura română- Ședințe Educative 

Intensive limba și literatura română si 

matematică, excursii educative, 

rechizite școlare, au avut o bursă lunară 

de 200 lei, au beneficiat de o masă în  

zilele de meditații, au beneficiat de 

întâmpinarea nevoilor acestora. 

PARTENERI  

,,ROMA EDUCATION 

FUND’’ 

 ,,CRCR Cluj’’ 

MENCȘ, Inspectoratul 

Școlar Județean Călărași. 

PARTENERIAT PENTRU 

DEZVOLTAREA 

COMUNITATII 

INTERETNICE 

  Grupul local de inițiativă   

Comunitatea Gălbinasi  

  În acest proiect un grup de șapte 

persoane, reprezentanți ai instituției 

publice locale, reprezentanți ai școlii, 

reprezentanți ai societatii civile,   

identifică  nevoile cu care se confruntă 

,,AMARE RROMENTZA’’ 

PRIMARIA GALBINASI 

Școala gimnazială nr.1 

Gălbinași 
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comunitatea, prioritizează aceste 

lucruri și le transpun intru-un Plan 

local de actiune care se concretizeaza 

într-un proiect realizat de o firmă de 

consultanță angajată de ONG-ul 

partener , care să cuprindă soluții 

pentru  o parte din nevoile școlii și 

comunității.  

,,Mă  joc și învăț cum 

să cresc sănătos’’ 

40 de elevi din clasele I-II; 

-elevii beneficiază de rechizite școlare, 

produse de igienă pentru ei și familie, 

activități de remediere școlară și 

dezvoltare personala, activități pe teme 

de  educație pentru sănătate, o gustare  

de două ori pe săptămână. 

FUNDATIA ,,PRINCIPESA 

MARGARETA’’ 

Fundatia ,,Zambete creative’’ 

,,PE LOCURI , FITI 

GATA , START!’’-

creșterea rezultatelor 

privind dezvoltarea 

timpurie a copiilor 

romi  

   20 de prescolari  din grupuri 

defavorizate și familiile acestora; 

 

 

,,Roma Education Fund ‚’’, 

,,CEDO Romania’’ 

,,Ruhama’’ , ,,Divers’’ ,,DF’’ 

Primăria Gălbinași. 

Inspectoratul Școlar Județean 

Călărași  

,,EDUCATIA 

INTERCULTURALA 

– UN PAS INAINTE 

PENTRU 

COMUNITATEA 

GALBINASI’’ 

40 de elevi de la clasele a  

VIIa si a VIII-a , si parintii acestora. 

-elevii beneficiază de ședinte intensive 

integrate  pe limba și literatura română, 

matematică, dezvoltare personală , 

consiliere și mentorat, excursii 

educative, activități cu invitați din 

afara școlii din diferite domenii 

profesionale, mâncare caldă, rechizite, 

întâlniri cu părinții  

,,AMARE RROMENTZA’’ 

PRIMARIA GALBINASI 

Scoala Gimnaziala nr.1 

Galbinasi 

 

S-a finalizat proiectul derulat cu sprijinul Asociației C4C , ”În căutarea școlarilor 

pierduți”, în unitățile de învățământ din Sărulești, Răzvani și Călărași. 

Cadre didactice de la Sărulești și inspectorul școlar pentru rromi au participat la cursuri 

de formare din cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminare la nivel național 

prin participarea largă a specialiștilor și a societății civile” derulat de CNCD  în parteneriat cu 
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Consiliul Europei. Proiectul a fost implementat în vederea sprijinirii cooperării între autorităţile 

publice , societatea civilă şi sectorul privat , cu scopul de a reduce inegalităţile la nivel naţional, 

concentrându-se asupra promovării unei culturi nediscriminatorii, incluzive la nivel local.  

Inspectorul școlar pentru rromi și profesori de limba rromani au participat la cursul de 

formare organizat în cadrul proiectului ”Guvernare incluzivă”, finanțat prin programul RO10 și 

administrat de FRDS. 

Au fost distribuite filme documentare despre rromi, în cadrul unităţilor şcolare în care se 

studiază limba rromani sau ore de istoria şi tradiţiile rromilor, din partea Fundaţiei Social –

Culturale a Romilor „Ion Cioabă” din Sibiu, realizate cu finanţarea Departamentului pentru 

Relaţii Interetnice - Guvernul României. 

Programul „A doua şansă” finanţat de MENCŞ s-a derulat în şcolile: Şcoala Gimnazială 

„Carol I” Călăraşi, Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani, Şcoala Gimnazială nr. 1 Săruleşti Gară, 

Şcoala Gimnazială nr.1 Răzvani, Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” . 

În judeţul Călăraşi sunt trei mediatori şcolari, pe zone (Călărași, Oltenița, Lehliu), doi 

aparţinând de CJRAE, iar unul angajat al Primăriei Lehliu Gară. 

Limba rromani se predă în trei unităţi şcolare din judeţ: Şcoala Gimnazială „Carol I” 

Călăraşi, Şcoala Gimnazială nr. 1 Săruleşti - Gară şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Răzvani. În 

localitatea Gălbinaşi, elevii studiază „Istoria şi tradiţiile romilor”. 

   Casa Corpului Didactic Călărași  a  desfășurat cursul de formare ”Educație incluzivă, 

educație pentru fiecare” ; au participat cadre didactice din câteva unități școlare din județ. 

  S-a derulat campania educaţională „Noi îţi dăm recomandarea” de către Partida Romilor 

Pro - Europa la nivel naţional , în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean în luna mai 2016, 

pentru admiterea elevilor de etnie romă în licee şi universităţi , pe locurile speciale alocate lor , 

în anul şcolar 2015-2016. Astfel , din cei 51 de elevi înscrişi pe locurile speciale , au fost 

repartizaţi 37,  ceilalţi au participat la repartizarea din prima etapă sau au fost absenți la 

Evaluarea Națională. 

 

Priorități pentru anul școlar 2016/2017: 

• implicarea  factorilor responsabili din şcoli ( directori, consilieri educativi, diriginţi), în 

consilierea părinţilor şi elevilor de etnie romă; 

• Alocarea de locuri speciale pentru candidaţii romi la admiterea in liceu, in invăţământul 

profesional şi in invăţământul superior; 

• Informarea în comunităţile de romi din judeţ cu privire la atribuirea  locurilor speciale 

pentru admiterea în liceu şi învăţământul superior 

• Implementarea programul "A doua şansă" în funcţie de cererile înregistrate  

• înscrierea unui număr mau mare de eelvi rromi la licee pe locurile speciale; 

• reducerea absenteismului și abandonului școlar; 

• dezvoltarea unor relații comunitare la nivelul institu; 

• Cresterea participării copiilor romi la educaţia preşcolară; 

• Proiectarea unor  programe remediale pentru îmbunătăţirea randamentului şcolar al 

copiilor rromi 



150 
 

 

OBIECTIVE PRIORITARE STABILITE ÎN PLANUL MANAGERIAL AL CJRAE 

CĂLĂRAȘI 

 

   A. Obiective asumate la comanda ISJ şi CJRAE 

 Diminuarea fenomenelor de abandon şcolar, absenteism, devianţă/ delincvenţă juvenilă a 

elevilor cu risc comportamental. 

 Sprijinirea şcolilor pentru integrarea în învăţământul de masă a copiilor cu CES.  

 Participare la demersurile întreprinse de ISJ pentru adecvarea reţelei şcolare la cerinţele 

pieţei muncii 

- Realizarea de studii, analize, întâlniri cu factori din comunitatea locală, cu 

conducerile şcolilor, cu elevi;  

- Oferirea de sprijin în realizarea programelor de pregătire metodică a cadrelor 

didactice  

- Organizarea de dezbateri, seminarii, activităţi demonstrative, realizarea de 

materiale de sprijin, acordarea de consultanţă. 

- Activităţi metodice comune educatoare, învăţători, întâlniri cu părinţii, 

consultanţă psihopedagogică.  

 

B. Obiective asumate la solicitarea altor agenţi/instituţii altele decât I.S.J.   

 „De la şcoală la viaţa profesională spre carieră” – orientare şcolară şi profesională pentru 

elevii din clasele terminale (a VIII-a, a XII-a) – parteneriat cu Agenţia Judeţeană de 

Ocupare a Forţei de Muncă Călăraşi 

 

C. Obiective prioritare stabilite în planul managerial: 

 Creşterea aportului  CJRAE/CJAPP în pregătirea psihopedagogică şi metodică a cadrelor 

didactice şi profesorilor din reţeaua de Cabinete Şcolare de Asistenţă Psihopedagogică 

- Organizarea de întâlniri  metodice, organizarea de stagii de pregătire, 

participarea la activităţile comisiilor metodice din şcoli, oferirea  de 

consultanţă şi materiale de sprijin 

 Reactualizarea bazei de date cu copiii cu CES incluşi în învăţământul de masă; 

 Orientarea activităţii de consiliere şi orientare profesională către elevii din anii terminali 

din mediul rural şi cei defavorizaţi; 

- Creşterea numărului şi diversificarea activităţilor destinate elevilor din 

grupurile ţintă (consiliere individuală şi de grup) întâlniri cu reprezentanţi ai 

Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă; organizarea ediţiei a XIV-a  

a „Târgului Ofertelor Educaţionale”, „Zilele porţilor deschise”; editarea 

„Ghidului de orientare şcolară şi profesională A fi A sti” Nr. 19; studii, 

analize. 

 Îmbunătăţirea colaborării cu partenerii din învăţământ, din comunitatea locală, prin 

realizarea de programe şi activităţi comune care vizează o mai bună acoperire a nevoilor 

grupurilor ţintă. 

- Organizarea de activităţi comune şi participarea în programe de parteneriat cu 

următoarele instituţii: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, 

Directia de Sănătate Publică, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Călăraşi, Poliţia Judeţeană, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului, ONG-uri. 
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 Dezvoltarea instituţională prin armonizarea obiectivelor şi  deciziilor cu cele ale 

Inspectoratului Şcolar Judeţean, Casei Corpului Didactic şi ale partenerilor educaţionali; 

dezvoltarea fondului documentar, a instrumentelor  de lucru, realizarea de materiale 

suport şi materiale de sprijin pentru cadre didactice.  

                   

 

2. Scurtă informare referitoare la programele importante derulate in CSAP/CIAP/CJAP 

 

Nr 

Crt 

Titlul 

programului 

Tipul 

programului 

Numă

r de 

progra

me 

derula

te 

Locul de 

desfăşurare(

U, R) 

Grupul 

ţintă 

Durata 

cursului/ 

Număr 

de ore 

necesare 

activităţi

i 

Număr 

de 

particip

anţi 

 

Evaluare/  

certificare 

Da/Nu 

1 “Fii 

inteligent nu 

violent!” 

Comunicare 

și conflict. 

„Violența 

naște 

violență!” 

Violența în 

școală și în 

afara ei! 

100% 

Tolerant 

”O școală 

fără 

violență” 

”Alege 

libertatea” 

„Lasă 

violența sa 

dispară!” 

„Nu lăsa 

violența să 

te 

transforme 

în 

infractor!” 

Program de 

consiliere cu 

scopul de 

combatere și 

prevenire a 

actelor de 

violență în 

mediul școlar 

9 CȘAP 

Școala  

Gimnaziala  

„Tudor 

Vladimiresc

u” Călărași 

CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

CIAP 

Colegiul  

Tehnologic 

„Ștefan 

Bănulescu” 

Călărași 

CIAP 

Scoala 

Gimnazială 

Lehliu Gară  

și Școala 

Gimnazială 

Răzvani 

CIAP Liceul 

Danubius 

Calarăşi 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

„Ion Ghica 

Olteniţa” 

CȘAP 

Liceul 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

  Parteneriat 

cu 

IPJ,IJJCălăr

ași 

Parteneriat 

cu Școala 

Gimnazială 

nr.1 

Ciocănești 

Școala 

Gimnazială 

Nr.1 

Dorobanțu 
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Tehnologic 

„Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

CJAP 

Călărași 

2 “Pubertatea 

– vârstă a 

provocărilor

” 

Program 

educațional 

partenerial 

1 CJAP 

Călărași 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

   

3 „Eu și 

prietenii 

mei!” 

„Copilul si 

natura” 

Program de 

relaționare 

corectă în 

cercul de 

prieteni 

3 CȘAP 

Școala  

Gimnazială 

„Tudor 

Vladimiresc

u” Călărași 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

”Duiliu 

Zamfirescu” 

Dragalina 

CIAP 

Şcoala 

Gimnazială 

Lehliu Gară  

și Școala 

Gimnazială 

Răzvani 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

   

4 „Cartea de 

pe noptiera” 

Program de 

stimulare a 

lecturii în 

rândul elevilor 

din 

învăţamantul 

primar 

1 CIAP 

Şcoala 

Gimnazială 

Lehliu Gară  

și Școala 

Gimnazială 

Răzvani 

 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

   

5 „Calculator

ul – prieten 

sau 

dușman?” 

Siguranța pe 

INTERNET 

„Utilizeaza 

cu măsură 

calculatorul!

” 

Rolul 

tehnologiei în 

activitatea 

școlară 

4 CȘAP 

Școala  

Gimnazială 

„Tudor 

Vladimiresc

u „ Călărași 

CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 
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CȘAP 

Liceul 

Teoretic 

”Mihai 

Eminescu” 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

„Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

6 Prevenirea 

delincvenței 

juvenile 

Prevenirea 

actelor de 

delincvență 

juvenilă 

1 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

  Parteneriat 

cu IPJ,IJJ 

Călărași 

7 Imaginea şi 

stima de 

sine 

Autocunoaşter

e și dezvoltare 

personală 

3 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

CJAP 

Călăraşi 

CIAP 

Școala 

Gimnazială 

Lehliu Gară  

și Școala 

Gimnazială 

Răzvani 

Elevii 

claselo

r I - 

XII 

  Nu 

8 Învață și dă 

mai departe! 

Program de 

educație 

pentru valori 

1 CJAP 

Călărași 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

  Parteneriat 

Școala 

Gimnazială 

Iancu 

Rosseti 

Roseți 

9 „Alege liber 

libertatea.” 

Program de 

prevenire a 

comportament

elor 

distructive 

1 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

 

Elevi 

ai 

claselo

r a VII 

și a 

VIII 

  Parteneriat 

cu Asociația 

Mâini 

deschise și 

Asociația 

Pro Vita 

Internaționa

l 

10 Sunt 

informat! 

Drogurile, 

risc personal 

și social 

Prevenire 

comportament

e de risc 

Drogurile, risc 

personal şi 

6 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

 

Elevi   Parteneriat 

cu CPECA 
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”Drogurile 

un flagel 

social” 

 

social CȘAP 

Colegiul 

Teh. Ștefan 

Bănulescu 

Călărași 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

”Duiliu 

Zamfirescu” 

Dragalina 

CȘAP 

Liceul 

Teoretic 

”Mihai 

Eminescu” 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

 „Ion 

Ghica” 

Oltenita 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

„Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

11  Prevenire 

HIV/SIDA 

1 CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

”Duiliu 

Zamfirescu” 

Dragalina 

elevi    

12 Trafic de 

fiinţe umane 

Prevenire 

trafic de 

persoane 

3 CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

”Duiliu 

Zamfirescu” 

Dragalina 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

„Ion Ghica” 

Olteniţa 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

Elevi    
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„Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

13 Îmi 

pregătesc 

viitorul! 

”Eu îmi 

hotărăsc 

viitorul” 

Târgul 

județean al 

locurilor de 

muncă 

Economia şi 

succesul 

 

Programe de 

OSP 

Competențe 

europene pe 

piaţa muncii 

prin Centrul 

de Inițiere în 

antreprenoriat 

a Tinerilor 

Garanţii 

pentru tineri 

Educaţie 

pentru 

orientare 

profesionala 

5 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

CȘAP 

Școala 

Gimnazială 

Lehliu Gară  

și Școala 

Gimnazială 

Răzvani 

CIAP Liceul 

Danubius 

Calarasi 

CIAP 

Şcoala 

Gimnazială 

Alexandru 

„D.Ghica” 

Olteniţa 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

„Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

Elevi   Parteneriat 

cu Școala 

Gimnazială 

nr.3 

Chirnogi  

14 „De Crăciun 

să fim mai 

buni!” 

 

Săptămâna 

legumelor și 

fructelor 

Din suflet 

pentru 

suflet! 

Acţiune de 

voluntariat din 

cadrul SNAC 

 

3 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

CIAP 

Colegiul 

Teh. „Ștefan 

Bănulescu” 

Călărași 

CJAP 

Călărași 

 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

  Program 

umanitar  

derulat in 

parteneriat 

cu Colegiul 

Economic 

Călărași 

15 „Let’ s do it 

Romania!” 

Program 

naţional de 

voluntariat 

1 CIAP Liceul 

Tehnologic 

”Duiliu 

Zamfirescu” 

Dragalina 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 
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16 ”Sărbătoare

a sufletelor” 

Program de 

voluntariat 

pentru copiii 

cu handicap 

1 CȘAP 

Liceul 

Teoretic 

”Mihai 

Eminescu” 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

   

17  

Săptamâna 

„Şcoala 

Altfel” 

 

Gala 

Liceelor 

Călărășene 

 

”Părinții în 

școala mea” 

Formarea de 

abilități socio-

emoționale, 

culturale, de 

voluntariat, 

juridice 

Implicarea 

părinților în 

viața școlii 

 

 

3 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

CȘAP 

Liceul 

Danubius 

Calarăsi 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

„Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

Liceul 

Tehnologic 

Nr.1 

Fundulea 

Elevi 

 

 

Părinți 

 

   

18 Vreau să am 

abilități 

socio 

emoționale 

bine 

dezvoltate 

pentru a 

deveni un 

adult 

independent

! 

”De la A la 

V” 

Dezvoltarea 

abilităților 

socio-

emoționale / 

abilităților de 

viață 

3 CȘAP 

Colegiul 

Economic 

Călăraşi 

CJAP 

Călăraşi 

CIAP 

Școala 

Gimnazială 

Lehliu Gară  

și Școala 

Gimnazială 

Răzvani 

Elevi 

ai 

claselo

r 

primar

e 

  Parteneriat 

cu 

Gimnaziul 

Carol I 

Călărași,  

Școala 

Gimnazială 

Iancu 

Rosseti 

Roseți 

19 „Educație 

fără vârstă!” 

Proiect 

educațional 

dedicat 

Festivalului 

Național al 

Șanselor Tale 

1 CIAP 

Colegiul 

Teh. „Ștefan 

Bănulescu” 

Călărași 

 

Elevi 

și 

cadre 

didacti

ce 

   

20  Program de 

îmbunătățire a 

rezultatelor 

școlare 

1 CIAP 

Școala 

Gimnazială 

Lehliu Gară  

și Școala 

Gimnazială 

Elevi 

ai 

claselo

r 

primar

e 
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Răzvani 

21 „Sunt lânga 

tine!” 

Program 

pentru 

susținerea  

copiilor cu 

părinți plecați 

în străinătate 

2 CȘAP 

Liceul 

Teoretic 

 „Mihai 

Eminescu” 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

„Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

Elevi 

si 

cadre 

didacti

ce 

   

22 Club de 

Iniţiativă 

Comunitară 

IMPACT 

Danubius 

Reciclare ... 

grupa mare 

Implicare în 

comunitate 

2 CIAP 

Grup Şcolar 

Danubius 

CIAP Grup 

Şcolar de 

Transporturi 

Auto 

Elevi 

si 

cadre 

didacti

ce 

   

23 Managamen

tul prezenţei 

la şcoală  

Prevenirea 

absenteismului 

şi abandonului 

şcolar 

2 CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

 „Ion 

Ghica” 

Olteniţa 

CȘAP 

Liceul 

Tehnologic 

“Neagoe 

Basarab” 

Olteniţa 

Elevi 

si 

cadre 

didacti

ce 

   

24 Târgul 

Ofertelor 

Educaţional

e 

Orientare 

şcolară şi 

profesională 

1  

Şcoala cu 

clasele I  

VIII Nicolae 

Titulescu 

 

Elevii 

claselo

r a VIII 

a din 

judeţul  

Călăraş

i 

6   Nu 

25 Ziua 

Porţilor 

Deschise  

Olteniţa 

Orientare 

şcolară şi 

profesională 

1 CSAP 

Grup Şcolar 

Nicolae 

Bălcescu 

Olteniţa 

CSAP 

Liceul 

Neagoe 

Basarab 

Olteniţa 

Elevii 

claselo

r a VIII 

a din 

judeţul  

Călăraş

i 

 6 540 Nu 
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CSAP 

Grup Şcolar 

de Arte şi 

Meserii 

Olteniţa 

CSAP 

Grup Şcolar 

Alexandru 

Odobescu  

Lehliu Gară 

CSAP 

Grup Şcolar 

Agricol 

Fundulea 
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G. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ 

 1. Activitatea coordonatorilor educativi la nivelul unităţilor de învăţământ 

 

Aspecte pozitive: 

-Realizarea documentelor necesare desfăşurării activităţii educative din şcoală şi 

urmărirea îndeplinirii  măsurilor şi a activităţilor prevăzute; 

-O mai bună colaborare cu  directorul  şcolii   şi cu ceilalţi factori educaţionali din şcoală 

învăţători, diriginţi, comitet de părinţi și consiliul elevilor;  

-Coordonarea Consiliului  Elevilor, implicarea acestora în proiecte pentru îmbunătăţirea 

vieţii comunităţii şcolare;  

-Monitorizarea situaţiilor privind frecvenţa elevilor,  fenomenul  violenţei şcolare , 

situaţia elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate, transmiterea acestor situaţii la ISJ, realizarea şi 

urmărirea planurilor operative privind prevenirea şi diminuarea acestor situaţii; 

-Un număr mai mare de   activităţi desfăşurate în parteneriat, pe componente educaționale 

diferite: Centrul Antidrog, cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, 

Primării, Biserică, Direcţia Judeţeană de Culte şi Patrimoniu, Palatul şi Cluburi ale Copiilor, fapt 

evidenţiat prin scăderea numărului actelor de violenţă,  al sporirii siguranţei elevilor în 

perimetrul şcolilor; 

- Atragerea unui număr cât mai mare de elevi către activităţile educative, concursuri, 

întreceri sportive, expoziţii tematice, expediții. 

- O participare  mai largă şi cu rezultate mai bune a elevilor  şi a cadrelor didactice la 

concursuri şi alte genuri de activităţi educative organizate de ISJ prin Calendarele judeţene şi 

naţionale; 

-Atragerea unui număr mai mare de elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii locale în activităţile educative;  

- Extinderea şi  diversificarea proiectelor educaţionale în parteneriat; 

- Încurajarea prin popularizare în media locală a unităţilor şcolare cu  iniţiative ce s-au 

dovedit eficiente   în derularea unor proiecte educative în parteneriat; 

- Monitorizarea activităţilor desfăşurate în palate şi cluburi ale copiilor  prin evaluarea 

activităţilor realizate de aceste unităţi în parteneriat cu ISJ şi şcoli, alţi factori  locali şi judeţeni;    

-Continuarea activităţilor de formare a cadrelor didactice pe diferite componente 

educative. 

 

Aspecte de îmbunătățit: 

 -Formalism în derularea unor programe de parteneriat educaţional între şcoli şi 

reprezentanţi ai unor instituţii abilitate cu siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice în şcoală şi în 

perimetrul ei; 

- Număr mic de asistenţe la orele educative: dirigenţii; 

- Lipsa unor materiale, a unor spaţii, a unor stimulente, premii, care ar putea atrage un 

număr mai mare de elevi la activităţile educative;   

- Instituţii abilitate cu siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice în şcoală şi în perimetrul ei 

care îşi desfăşoară activitatea în mod formal. 

                   

 2. Dirigenţia 

 

       Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea muncii diriginţilor a fost monitorizată    la nivelul 

unităţilor şcolare de coordonatorii educativi cu sprijinul directorilor. Incadrarea s-a făcut in cea 
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mai mare parte cu respectarea normativelor şi a instrucţiunilor ISJ. Nu s-a putut păstra în unele 

unităţi şcolare principiul continuităţii datorita fluctuaţiei cadrelor didactice.  

       În activitatea de îndrumare şi control s-au  urmărit: formarea unor comportamente de viaţă 

responsabilă în rândul elevilor, implicarea directorului, a coordonatorului educativ în rezolvarea 

unor probleme educaţionale specifice, apărute în unitatea şcolară. 

       A  fost intensificată   monitorizarea diriginţilor lipsiţi de experienţă, a celor necalificaţi, a 

celor la care rezultatele colectivelor de elevi sunt slabe prin antrenarea metodiştilor, care au  

efectuat asistențe la orele educative, au  organizat activităţi demonstrative, schimburi de 

experienţă. 

       Planificarea activităţilor dirigintelui s-a realizat de către acesta semestrial şi anual, fiind 

avizată de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ.  

       Planificarea activităţilor dirigintelui a conţinut și o oră pe săptămână în care dirigintele a fost 

la dispoziţia părinţilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi de consiliere 

pentru părinţi, iar ora respectivă s-a consemnat în condica de prezenţă a cadrelor didactice. În 

cadrul acestei ore, s-au desfăşurat şedinţele semestriale/lunare/ocazionale cu părinţii (discutarea 

situaţiei şcolare şi comportamentale a elevului, comunicări, schimb de informaţii, perfectarea 

unor parteneriate şcoală-familie, solicitarea sprijinului părinţilor şi consultarea acestora cu 

privire la unele proiecte ale şcolii, participarea părinţilor la activităţile şcolii etc.), precum şi 

întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/sau a 

dirigintelui, a putut participa şi elevul. 

 

 3. Evaluarea stării disciplinare in învăţământ 

 

Starea disciplinară a înregistrat o ușoară îmbunătățire față de anul școlar trecut. 

Conducerile unităților de învățământ, cadrele didactice, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor 

partenere în această problematică (Poliție, Jandarmerie, Agenția Antidrog, Biserică, medici, 

procurori, judecători etc.) au analizat cu elevii implicați sau în situație de risc, cu 

părinții/aparținătorii acestora, fiecare fapt înregistrat.  

S-au realizat studii de caz, au fost stabilite sancțiunile adecvate. 

Actele de violență produse se pot încadra în următoarele tipuri: 

1. Amenințări repetate 

 

Măsuri întreprinse Sancțiuni aplicate Activități de prevenire 

* discuții individuale 

cu elevii,  aflarea 

motivului real care a 

generat starea de 

tensiune,    

*  informarea 

părinților,                                  

*  dezbateri în cadrul 

orelor de consiliere 

atât a părinților, cât 

și a elevilor. 

*mustrare în fața clasei,       

*mustrare în consiliul clasei, 

*mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare sau alte 

sancțiuni, în funcție de 

situația concretă a fiecărui 

elev (se cumulează și alte 

eventuale abateri). 

La nivelul școlii: 

* supravegherea/monitorizarea elevilor care 

au realizat abateri și a celor care ar putea fi în 

această situație, 

*întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați,             

* vizionarea unor filme educative, 

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul 

paroh al comunității, cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei. 

La nivelul I.S.J.:  

* acțiuni comune cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urile care 

desfășoară activități pe această temă;  

* Proiecte educative pentru o școală 
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NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu 

probleme de comportament de a participa 

activ la soluționarea unor probleme ale 

colectivului, cu scopul de a reflecta la 

propriile fapte, 

* realizarea de studii de caz în ședințele 

consilierilor educativi și ale directorilor de 

unități școlare. 

 

2. Violențe fizice ușoare, fără arme, lovire 

Măsuri întreprinse Sancțiuni aplicate Activități de prevenire 

* discuții individuale 

cu elevii, aflarea 

motivului real care a 

generat starea de 

tensiune,         

*  informarea 

părinților,                                  

*  dezbateri în cadrul 

orelor de consiliere 

atât a părinților, cât 

și a elevilor, 

*studiu de caz în ora 

de dirigenție 

*mustrare în fața clasei,        

*mustrare în consiliul clasei, 

*mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare sau alte 

sancțiuni prevăzute în 

regulamentul școlar, în 

funcție de situația concretă a 

fiecărui elev (se cumulează și 

alte eventuale abateri). 

La nivelul școlii: 

* supravegherea mai atentă a spațiilor 

școlare, 

* supravegherea/monitorizarea elevilor care 

au realizat abateri și a celor care ar putea fi în 

această situație, 

*întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați,             

* vizionarea unor filme educative, 

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul 

paroh al comunității, cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei. 

La nivelul I.S.J.:  

* Proiecte educative pentru o școală 

NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu 

probleme de comportament de a participa 

activ la soluționarea unor probleme ale 

colectivului, cu scopul de a reflecta la 

propriile fapte; 

* acțiuni comune cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care 

desfășoară activități pe această temă;  

* realizarea de studii de caz în ședințele 

consilierilor educativi și ale directorilor de 

unități școlare. 

 

3.Furt și tentativă de furt 

Măsuri întreprinse Sancțiuni aplicate Activități de prevenire 

* discuții individuale 

cu elevii, aflarea 

motivului real care a 

generat fapta, 

*  informarea 

părinților,                                  

*  dezbateri în cadrul 

orelor de consiliere 

* mustrare în fața clasei,        

*mustrare în consiliul clasei, 

*mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare sau alte 

sancțiuni prevăzute în 

regulamentul școlar, în 

funcție de situația concretă a 

fiecărui elev (se cumulează și 

La nivelul școlii: 

* supravegherea mai atentă a spațiilor 

școlare, 

* supravegherea/monitorizarea elevilor care 

au realizat abateri și a celor care ar putea fi 

în această situație, 

*întâlniri periodice cu părinții elevilor 

vizați,             
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atât a părinților, cât 

și a elevilor,  

*studiu de caz în ora 

de dirigenție. 

 

alte eventuale abateri). 

 

* vizionarea unor filme educative, 

*activități de incluziune socială, concursuri 

artistice în care au fost evidențiate acte 

caritabile,  

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul 

paroh al comunității, cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei. 

La nivelul I.S.J.:  

* acțiuni comune cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care 

desfășoară activități pe această temă;  

* realizarea de studii de caz în ședințele 

consilierilor educativi și ale directorilor de 

unități școlare. 

 

4.Distrugerea bunurilor 

 

Măsuri întreprinse Sancțiuni aplicate Activități de prevenire 

* discuții individuale 

cu elevii, aflarea 

motivului real care a 

generat starea de 

fapt,          

*  informarea 

părinților și 

demersuri pentru 

recuperarea 

eventualelor daune,  

*studiu de caz în ora 

de dirigenție,                         

*  dezbateri în cadrul 

orelor de consiliere 

atât a părinților, cât 

și a elevilor. 

 

* mustrare în fața clasei,        

*mustrare în consiliul clasei, 

*mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare sau alte 

sancțiuni prevăzute în 

regulamentul școlar, în 

funcție de situația concretă a 

fiecărui elev (se cumulează și 

alte eventuale abateri). 

 

La nivelul școlii: 

* supravegherea mai atentă a spațiilor 

școlare, 

* supravegherea/monitorizarea elevilor care 

au realizat abateri și a celor care ar putea fi 

în această situație, 

*întâlniri periodice cu părinții elevilor 

vizați,   

* acțiuni comune părinți-elevi pentru 

responsabilizarea acestora referitor la 

eventuale fapte sancționabile,  

*activități de incluziune socială,  concursuri 

artistice în care au fost evidențiate acte 

caritabile, 

* vizionarea unor filme educative, 

* întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul 

paroh al comunității, cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei. 

La nivelul I.S.J.:  

* acțiuni comune cu reprezentanți ai 

Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care 

desfășoară activități pe această temă;  

* Proiecte educative pentru o școală 

NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu 

probleme de comportament de a participa 

activ la soluționarea unor probleme ale 

colectivului, cu scopul de a reflecta la 

propriile fapte, 

* realizarea de studii de caz în ședințele 
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consilierilor educativi și ale directorilor de 

unități școlare. 

 

Au fost ameliorate situațiile referitoare la asigurarea pazei și ordinii unităților de 

învățământ (pază umană, sisteme audio, video, sisteme de securitate combinate), s-au actualizat 

ROFUIP si Regulamentul Intern. 

În același timp, au fost desfășurate divese acțiuni de combatere a diferitelor tipuri de acte 

de violență în cadrul spațiului școlar sau în care sunt antrenați elevi. 

 

4. Situaţie privind elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

 

  

În urma analizelor făcute la nivelul unităţilor şcolare şi al ISJ, au fost evidenţiate 

următoarele cauze ale absenteismului și ale abandonului școlar: scăderea interesului familiei 

pentru şcoală, în parte datorat şi situaţiei materiale precare, elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate, lipsa unei colaborări reale între şcoală şi familie, lipsa unor programe 

educative ameliorative eficiente.  

 

CONSILIERE ŞCOLARĂ, PROFESIONALĂ ŞI ÎN CARIERĂ 

 

1.Obiective prioritare stabilite în planul managerial  

 

Obiective prioritare stabilite în planul managerial, din care: 

a. Obiective asumate la solicitarea ISJ și a C.J.R.A.E. 
 

 Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes 

şcolar prin asigurarea serviciilor de specialitate, 

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar prin creşterea gradului de participare la 

educaţie; 

 Evaluarea psihosomatică a copiilor/ elevilor în vederea cuprinderii în clasa pregătitoare şi 

în clasa I , conform metodologiei aprobate; 

 Orientarea şcolară şi profesională/vocaţională a copiilor/elevilor în raport cu profilul 

psihoaptitudinal, în funcţie de oferta de şcolarizare/cerinţele pieţei muncii;  

 Implicarea în fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2016 prin 

realizarea studiului asupra opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor;.  

 Implicarea în organizarea târgului ofertelor educaţionale pentru unităţile de învăţământ 

din municipiul Călărași; 

 Implementarea programelor şi proiectelor în care C.J.R.A.E, I.S.J.Călărași , MENCȘ sunt 

parteneri. 

 

b. Obiective asumate în colaborare cu C.P.E.C.A. Călărași și alți parteneri: 
 informarea/consilierea elevilor şi a  părinţilor cu privire la riscurile consumului de 

droguri; 

 prevenirea consumului de droguri de către elevi şi intervenţii timpurii pentru elevii 

consumatori; 
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 derularea unor programe educaţionale/ activităţi în scopul prevenirii comportamentelor  

de risc cu parteneri din mediul educaţional. 

 

În vederea realizării unei orientări școlare/profesionale în acord cu interesele, profilul 

psihoaptitudinal, au fost testați 800 de  elevi din clasele a VIII-a, din județul Călărași. Rapoartele 

generate în urma testării au fost prezentate beneficiarilor direcți, elevii, dar și părinților acestora, 

în cadrul activităților specifice de consilierea/planificarea carierei, ședințelor cu părinții. Au 

constituit un suport util în autocunoaștere, luarea deciziei asupra propriului traseu educațional. 

În mai  2016 C.J.R.A.E. Călărași în colaborare cu I.S.J.Călărași, liceele și colegiile din 

județ, a organizat Tărgul ofertelor educaționale. Acțiunea a oferit posibilitatea instituțiilor 

școlare să promoveze oferta educațională la nivelul comunității.  

La solicitarea diriginţilor, conducerilor unităţilor şcolare, consilierii şcolari au susţinut 

activităţi de informare, ateliere de lucru, activităţi de consiliere a părinţilor în cadrul 

lectoratelor/şedinţelor cu părinţii pe diverse teme, precum: ,,Importanţa respectării 

regulamentului de ordine internă în creşterea calităţii educaţiei,,, ,,Adolescenţa şi problemele ei 

’’, ,, Mai mulţi profesori, mai multe emoţii”, ,,Comunicarea la vârsta preadolescenţei”, ,,Violența 

în mediul școlar”, ,,Importanta legăturii şcoala - familie in educaţia copiilor”, ,,Optimizarea 

relației școala-familie-comunitate locală”, ,,Relația părinte-copil în perioada pubertății și 

adolescenței”, ,,Adaptarea școlară”, ,,Rolul familiei în orientarea viitorului absolvent de liceu”, 

,,Planificarea carierei”, ,,Participarea elevilor la proiecte, programe educative, la olimpiade şi 

concursuri școlare”, ,,Recompensele în educația copilului’’, ,,Impactul internetului asupra 

personalității copilului și preadolescentului.”, ,,Colaborarea școală familie pentru integrarea 

copiilor cu cerințe educative speciale”, ,,Absenteismul”, ,,Tendinţe greşite în educarea copiilor”, 

,,Familia, factor decisiv de socializare și educație pentru copii”, ,,Modalități de prevenire și 

combatere a comportamentelor de risc”, ,,Rolul comunicării în relațiile interpersonale pozitive”, 

,,Rolul familiei în creşterea motivaţiei pentru învăţătură”, ,,Siguranța online”, ,,Modalități de 

educare a copilului în familie”, ,,Violența naște violență”, ,,Furtuna adolescenței”, ,,Consilierea 

carierei”, ,,Violența în școală”, ,,Meseria de părinte- climatul educativ al familiei”, ,,Abilități 

emoționale la preșcolari”, ,, Optimizarea relației școală- familie-comunitate locală”, ,,Adaptarea 

școlară”, ,,Relația familiei cu școala în sprijinul prevenirii eșecului școlar”, ,,Rolul familiei în 

orientarea viitorului absolvent de liceu”, ,, Efectele violenței domestice asupra copilului”, 

,,Absenteismul școlar și rezultatele școlare”, ,,Managementul timpului în preajma examenelor”, 

,,Formarea copilului în familie pentru folosirea judicioasă a timpului liber”, ,,Ce îi motivează pe 

adolescenții din zilele noastre?”, ,,Pregătirea copilului pentru viața școlară”, ,,Influența 

televizorului, calculatorului, internetului și telefonului asupra elevilor”. 

Consilierea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice s-a realizat  ședințe 

individuale şi ședințe de grup. Problematica abordată a fost îmbunătăţirea comunicării în 

procesul didactic şi în relaţiile cu familiile educabililor, managementul conflictului, cunoaşterea 

preşcolarilor/elevilor, adaptarea sarcinilor şcolare la particularităţile psihoindividuale ale elevilor 

şi motivarea acestora pentru activitatea de învăţare, acordarea sprijinului pentru realizarea 

activităţilor din aria curriculară ,,Consiliere şi orientare”. 

 

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ 

 

XV.1. Tipuri de activităţi. Programe, proiecte şi acţiuni ( organizate la nivel naţional, 

interjudeţean, judeţean). 
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            Ofertele educaţionale la nivel judeţean au fost cuprinse în Calendarul Judeţean al ISJ, si 

au avut la baza Calendarul Naţional. Domeniile educaţionale abordate au fost dintre cele mai 

variate, acestea  s-au concretizat la nivel local prin programe educaţionale ce au mai inclus și 

activităţi specifice zonelor, localităţilor, cum ar fi: Ziua școlii, aniversarea unor personalităţi ale 

localităţilor etc.  

            Programele educative în parteneriat s-au derulat la nivel judeţean și local. Prin ele au fost 

realizate  activităţi educative având drept colaboratori: Politia, Consiliile locale, Primării, 

Biserica,  Direcţia Județeană de Tineret și Sport, CPECA etc . O mare atenţie a fost acordată 

parteneriatelor cu Poliția, CPECA, Jandarmeria. Dezbaterile, mesele rotunde, atelierele de lucru, 

întâlnirile cu părinţii, studiile de caz au avut ca scop prevenirea și diminuarea absenteismului și a 

abandonului şcolar, combaterea migraţiei la unele familii, diminuarea violenței în spaţiul şcolar, 

în paralel cu creşterea siguranţei elevilor .  

           Au fost organizate la toate nivelurile și cu nu număr mare de participanţi din rândul 

elevilor, al părinţilor și al reprezentaţilor comunităţilor locale manifestări educative complexe 

care au marcat aniversari ale unor evenimente: Ziua Naţională a României, Ziua Mondială a 

Educaţiei, Ziua Europei, aniversări în Calendarul UNESCO, Calendarul Ecologic, Ziua Mondială 

a Apei, Ziua mondiala a Pământului, Luna  Pădurii etc.  

În  aprilie 2016, s-a desfăşurat săptămâna “ŞCOALA ALTFEL: SǍ ŞTII MAI MULTE, 

SǍ FII MAI BUN!”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurricularE. 

 În vederea realizării programului de activități, în toate unitățile de învățământ, a avut loc 

o serie de dezbateri la nivelul tuturor comisiilor metodice, în consilii profesorale special 

întrunite, la nivelul comitetelor de părinţi şi al consiliului elevilor, în special pe parcursul 

semestrului I. Toate acestea au avut la bază respectarea conţinutului tuturor documentelor în care 

erau stipulate condiţiile necesare unei derulări optime a activităţii  din perioada prevăzută.            

Scopul: implicarea tuturor copiilor preşcolari, a elevilor şi a cadrelor didactice în 

activităţi care să corespundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor/tinerilor 

preşcolari/elevi, punându-le în valoare aptitudinile şi capacităţile acestora în diferite domenii 

cuprinse sau/și neprevăzute în curriculumul naţional, stimulând participarea lor  la acţiuni 

variate, în contexte nonformale. 

            Obiective:  

 aplicarea  unor strategii  didactice de diferenţiere şi individualizare  a activităţilor în 

vederea implicării active a fiecărui elev;     

 proiectarea unor activităţi atractive, lipsite de formalism, care să corespundă aşteptărilor 

elevilor; 

 realizarea unui program de activităţi de calitate, divers și realist; 

 evitarea disconfortului, a suprasolicitarii prin distribuirea echilibrată / proporţionată a 

resurselor (umane, temporale, materiale); 

 orientarea, cu precădere, către activităţi care promovează specificul local; 

 dezvoltarea, în rândul educabililor, a gândirii pragmatice / eficiente prin implicarea în 

organizarea şi realizarea activităţior; 

 Promovarea parteneriatelor încheiate cu diverse instituții, organizații etc. 

 Îndeplinirea obiectivelor propuse a presupus realizarea, în unitățile de învățământ de toate 

gradele, a  unor  demersuri atât  pe parcursul  semestrului  I, cât  şi în prima  parte a  semestrului  

al II-lea, astfel: 

1) dezbaterea conţinutului Metodologiei desfășurării programului „Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!”; 
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2) informarea  elevilor  şi a  părinţilor  cu privire  specificul programului „Școala altfel: Să 

știi mai multe, să fii mai bun!”;  

3) realizarea Procedurii operaționale privind desfășurarea programului: „Școala altfel: Să 

știi mai multe, să fii mai bun!”; 

4) întrunirea membrilor tuturor comisiilor metodice şi formularea  unei  oferte  a şcolii, care 

conține  o serie de propuneri  de activităţi  pentru săptămâna „Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” şi popularizarea acesteia  în rândul  elevilor şi al părinţilor;  

5) iniţierea unor dezbateri în rândul elevilor şi al părinţilor, stimularea acestora de a veni cu 

iniţiative proprii în cadrul orelor de dirigenţie şi al ședinţelor cu părinţii; 

6) centralizarea propunerilor părinţilor şi ale elevilor privind activităţile din săptămâna 

”Școala altfel”,  precum  şi analizarea  acestora în consiliul profesoral;  

7) realizarea listei finale de activităţi propuse, care sintetizează potențialul  instituţional şi 

local coroborat cu opţiunile elevilor; 

8) activitatea de proiectare a activităţilor şi a programului de activităţi la nivelul tuturor  

ciclurilor, analizarea  şi  avizarea  acestora de consiliul  de  administraţie; 

9) orarul aprobat este făcut public (afișare în locuri speciale, cu vizibilitate maximă pentru 

toți cei interesați); 

10) monitorizarea și evaluarea activităților programului Școala altfel: „Să știi mai multe, să 

fii mai bun!”; 

11) realizarea raportului de evaluare. 

           Activitățile care au fost organizate în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” pot fi încadrate în următoarele categorii:  

- activități culturale;  

- activități tehnico-științifice;  

- activități sportive;  

-activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare 

(inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și 

comunicare etc.);  

- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență 

de calculator, siguranță pe internet etc.);  

- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, 

economisirea energiei, energie alternativă etc.);  

- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc. 

Aceste activități s-au organizat sub diferite forme, de exemplu:  

- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;  

- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;  

- mese rotunde, dezbateri;  

- activități de voluntariat sau de interes comunitar;  

- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a 

traficului de persoane etc.;  

- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;  

- schimburi de experiență;  

- vizite de studii;  

- tabere/școli de creație sau de cercetare;  

-parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și 

internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.  

 

 2. Analize, conţinuturi, rezultate disfuncţionalităţi, măsuri 
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  Analizele periodice efectuate în consiliul consultativ judeţean, în cadrul consfătuirilor cu 

consilierii educativi şi cu alţi factori implicaţi in desfăşurarea acestor manifestări au  

evidenţiat  participarea unui număr  mare de elevi si cadre didactice la activităţile educative 

organizate de ISJ, o creştere a nivelului calitativ, o implicare mai activă a partenerilor şcolii. 

      Printr-o  promovare mai eficientă a ofertei educaţionale realizate prin Calendarul 

Judeţean, numărul participanţilor la fazele  locale, zonale, judeţene și naţionale a crescut. Se 

poate vorbi si de o creştere calitativă, fapt dovedit de numărul mare de premii obţinute de 

echipajele calificate la concursurile naţionale. Domeniile educaţionale cu cele mai multe 

subcomponente și participări ale elevilor și ale cadrelor didactice au fost : cultural artistic (creaţie 

literară, reviste școlare, teatru. artă plastică, muzică populară și uşoară, folk, dans popular, dans 

modern, gimnastică ritmică) și civic (educaţie rutieră, prietenii pompierilor, antidrog, protecţia 

consumatorului, cetăţenie europeană etc.)  

 

2.1. Calitatea activității educative școlare și extrașcolare. Pregătirea săptămânii “Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun“. 

 

Prezentul program, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanentă a 

echipei de proiect, a condus  nemijlocit la conştientizarea  comunităţii locale, a preşcolarilor 

şi a elevilor privind importanţa activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive 

în afirmarea personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii. 

Prin  derularea  responsabilă   a  acestuia,  elevii  au avut posibilitatea să-şi formeze un 

comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. Au conştientizat 

valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi recreative, 

cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.  

       În general, activitatea desfășurată în  aprilie 2016 s-a organizat și desfășurat cu respectarea 

metodologiei în vigoare.  

          Unele unități de învățământ au gândit un orar pe clase, urmând ca fiecare cadru didactic să 

inițieze sau să se afilieze la activități care să acopere numărul de ore pe care îl desfășoară, în mod 

curent, pe săptămână.  

          Alte școli au planificat un număr de activități la care elevii se puteau înscrie, în limita unui 

număr posibil de locuri. Această modalitate s-a aplicat mai ales la gimnaziu și liceu, dar, uneori, 

au folosit-o și elevii din grădinițe și învățământul primar. 

          S-a putut observa că au fost benefice schimbările referitoare la: 

- spațiul de desfășurare (altă sală de clasă, un laborator/cabinet, spații din afara școlii); 

- activitatea desfășurată într-un grup nou (colaborarea cu colegi de la alte clase/școli); 

- activitatea desfășurată cu alte cadre didactice/persoane (acțiunile au fost 

organizate/conduse de cadre didactice cu care nu au mai lucrat sau au fost invitate 

persoane noi). 

Așadar, ieșirea din clasă, contactul cu alți elevi, profesori sau cunoașterea  altor persoane 

au stimulat participarea la sarcinile primite.  

Elevii au fost puși în situații noi, au avut responsabilități concrete, au fost stimulați să 

inoveze. S-au simțit responsabili, au avut sentimentul că de ei depinde realizarea unui produs. 

Ieșirile din spațiul școlar convențional, atât de dorite de elevii de toate vârstele, au scos în 

evidență posibila existență a unor disfuncții: deplasarea grupului în mod disciplinat, adecvarea 

vocabularului/ținutei situației date etc. 
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Diversitatea acțiunilor a fost o provocare pentru elevi, dar mai ales pentru profesori, care 

au fost nevoiți să găsească de fiecare dată cele mai bune metode și mijloace de realizate a 

obiectivelor propuse. 

Vizitele și excursiile tematice au fost, de departe, tipurile de activități preferate de elevi. 

Aspecte analizate:    

- să fie implicați mai mult elevii în realizarea orarelor (dacă ei vor fi puși în situația de 

a opta pentru un număr dat de activități dintr-o listă dată, aceasta e cea mai bună 

evaluare); 

- partenerii externi să fie contactați din timp, astfel încât activitățile să poată fi 

introduse în orarul aprobat de C.A. până la termenul stabilit. De multe ori oferte 

foarte interesante au fost aduse la cunoștința potențialilor beneficiari în primele zile 

din luna aprilie;  

- să poată fi vizibilă în orar și activitatea cadrelor didactice (numărul de ore realizate în 

această săptămână) sau să fie realizat și un orar al profesorilor; în materialul de 

analiză să fie luate în discuție cele două aspecte: activitatea elevilor, implicarea 

concretă a cadrelor didactice;     

- desfășurarea olimpiadelor zonale/naționale în aceeași perioadă implică eliberarea 

unor camere de internat, ceea ce înseamnă că acei elevi trebuie să fie trimiși acasă și 

excluși din programul special “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun“. 

 

Domeniul educației permanente a cunoscut pe parcursul anului şcolar 2015-2016, un curs 

ascendent, datorat unor factori decisivi, dintre care amintim:  

 varietatea programelor- proiectelor educative derulate în unităţile de învăţământ;  

 implicarea treptată şi cu responsabilitate a elevilor şi familiilor acestora în acţiuni ca 

caracter educativ;  

 optima colaborare la nivelul autorităţilor locale;  

 formarea intensă a cadrelor didactice în domeniul educativ.  

 

Prin coordonarea corespunzătoare şi prin menţinerea unui permanent echilibru la nivelul 

acestor elemente, în unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi s-au iniţiat şi derulat numeroase 

acţiuni prin intermediul cărora latura formativă a procesului instructiv-educativ a fost valorizată 

la maxim.  

Chiar dacă s-au înregistrat o serie de puncte slabe sau ameninţări în analiza domeniului 

educativ, pentru anul şcolar următor, acestea vor fi considerate priorităţi, astfel încât, prin 

strategia adoptată şi prin planul managerial aferent să fie transformate în oportunităţi. 

 

 Educaţia se confruntă în continuare şi în judeţul nostru cu fenomene sociale, 

microgrupale şi individuale cu caracter negativ, antisocial şi antiuman ce reclamă 

intervenţii educativ-preventive pertinente şi susţinute privind combaterea 

delicvenţei juvenile, a absenteismului şi abandonului şcolar, agresivităţii, 

consumului de alcool, tutun şi substanţe stupefiante, formarea la copii şi adolescenţi 

a conduitei şi deprinderilor de autoprotecţie. 

 Activitatea educativă nu este văzută în multe şcoli ca o responsabilitate de echipă ci 

doar ca o sarcină a unor persoane specializate cum ar fi diriginţii sau coordonatorii 

pentru proiecte şi programe educative. 

 

Recomandări: 
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 Conducerile şcolilor, consilierii educativi şi responsabilii comisiilor metodice a 

diriginţilor vor acţiona pentru implementarea, la nivelul cadrelor didactice şi al 

elevilor, a Strategiei M.E.N.C.Ș privind educaţia formală şi nonformală, a Ordinului 

M.E.N. nr. 5132/10.09.2010 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte, a 

programelor "Consiliere şi orientare", a deprinderii de abordare pozitivă, dinamică, 

individuală şi colectiv-responsabilă a problematicii educaţiei. 

 Recomandăm folosirea în cadrul orelor de consiliere/dirigenţie a metodelor şi 

procedeelor activ-participative, problematizante, bazate pe studii de caz, astfel încât 

elevii să fie puşi în situaţii reale socio-educaţionale şi interpretative care să conducă 

la formarea componentelor personalităţii. 

 Se impune, de asemenea, dezvoltarea gamei de acţiuni prin care, atât elevii cât şi 

părinţii acestora, să fie atraşi în rezolvarea problemelor ce se ivesc la nivelul 

colectivelor de elevi, implicarea fiecărui cadru didactic (învăţător, profesor, 

diriginte) în cunoaşterea, identificarea şi rezolvarea unor situaţii socio-educaţionale 

care presupun consiliere, asistenţă, îndrumare şi monitorizare a elevilor aflaţi în 

situaţii de risc. 

 Organizarea acţiunilor din calendarul proiectelor educative extraşcolare  va avea în 

vedere asigurarea caracterului de masă al participării elevilor la etapele pe şcoală şi 

localitate şi pregătirea acestora pentru etapele judeţene şi naţionale. 

 Conducerile unităţilor de învăţământ vor realiza programe de parteneriat 

educaţional cu instituţiile şi organizaţiile implicate în educaţia copiilor şi tinerilor, 

cu Clubul/Palatul copiilor din judeţ, în vederea realizării coerenţei şi continuităţii 

demersurilor educative. 
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H. PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE 
 

I. Concepție și organizare 

 

Activitatea s-a derulat cu spijinul un consiliu concultativ format din 14 cadre didactice (în 

special directori și profesori cu experiență în domeniul proiectelor educaționale) și un corp de 7 

metodiști selectați dintre cei mai activi profesori în domeniul implementării de proiecte sau 

profesori care au dovedit interes în acestă arie de activitate. 

În fiecare semestru s-a propus și avizat de către conducerea inspectoratului școlar 

calendarul acțiunilor la nivel de județ, care a ținut cont de nevoile cooordonatorilor de școli, 

persoanelor implicate sau dornice în a se implica în elaborarea și implementarea de proiecte 

educaționale cu finanțare europeană. 

Activitatea a fost dezvoltată pe următoarele sectoare în funcție de prioritățile semestrului 

respectiv: a) Reuniuni de informare/formare/diseminare/consiliere, b) Monitorizare proiecte 

aflate în derulare, c) Pregătirea competițiilor și concursurilor, d) Organizarea de evenimente. 

Comunicarea s-a realizat cu preponderență  prin intermediul internetului, utilizând grupul 

de discuții cu adresa: metodisti_e+_calarasi@googlegroups.com 

Diferite anunțuri au fost postate pe site-ul IȘJ Călărași:  

http://www.isj-cl.ro/index.php/ro/management/proiecte-educationale 

Pe pagina inspectoratului școlar s-a realizat link-ul: http://www.erasmusplus.ro/  

 

II. Informare, formare, acordare de consultanță, monitorizare și valorizare 

Semestrul I 

TEMA LOCUL DATA ŞI ORA Cine participă 

I. Reuniuni de 

informare și 

diseminare 

Inspectoratul Școlar al 

Județului Călărași 

07.10.2015 

Ora 13.00 

Din centrul Călărași: 

Responsabilii de proiecte din 

școli, 

Profesorii metodiști,  

membrii Consiliului 

Consultativ  

Şcoala Gimnazială Nr. 1  

com. Frăsinet 

14.10.2015 

Ora 12.00 

Din zona Gurbăneşti-Frăsinet-

Valea Argovei-Sultana 

Responsabilii de proiecte din 

școli 

Liceul Tehnologic or. 

Fundulea 

15.10.2015 

Ora 12.00 

Din zona Fundulea – Tămădău 

Responsabilii de proiecte din 

școli 

Liceul Tehnologic 

Alexandru Odobescu or. 

16.10.2015 

Ora 12.00 

Din zona Săruleşti - Lehliu – 

Dor Mărunt 

mailto:metodisti_e+_calarasi@googlegroups.com
http://www.isj-cl.ro/index.php/ro/management/proiecte-educationale
http://www.erasmusplus.ro/
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Lehliu Gară Responsabilii de proiecte din 

școli 

Liceul Tehnologic  

”Nicolae Bălcescu” 

Oltenița  

21.10.2015 

Ora 12.00 

Din centrul Oltenița: 

Responsabilii de proiecte din 

școli 

 

Liceul Tehnologic ” Duiliu 

Zamfirescu” Dragalina 

04.11.2015 

Ora 12.00 

Din zona Dragoş Vodă –  

Dragalina – Perişoru – Ştefan 

cel Mare 

II. Pregătirea 

competițiilor și 

concursurilor: 

Made for Europe, 

Școala Europeană,” 

Florin Vasilescu”, 

Școala MaST Top 

 

Centrul metodic MaST din 

cadrul Inspectoratului 

Școlar al Județului 

Călărași 

 

11.11.2015 

Ora 11.00 

 

Profesorii metodiști 

Consiliul Consultrativ 

III. Evenimente: 

Competiția Școala 

MaST Top 

 

Inspectoratul  

Şcolar Judeţean Călăraşi 

 

12.12.2015 

Ora 10.00 

  

Școlile înscrise în competiție 

Invitați 

 

Semestrul II 

 

TEMA LOCUL DATA ŞI 

ORA 

Cine participă 

I. Reuniuni de informare, 

consiliere  pentru depunerea 

de aplicații pe: 

a) Acțiunea cheie KA 2 – 

termen limită 31 martie 

2015 (ora 13.00) 

b) Proiecte Tineret – termen 

limită 26 aprilie 2016 

(ora 13.00) 

Inspectoratul Școlar al 

Județului Călărași 

02.03.2016 

Ora 12.00 

Consiliere pentru 

responsabilii cu proiecte 

europene din școlile din zonă 

pentru acțiunea KA2 și 

Tineret 

Sala Consiliului 

Județean Călărași 

04.03.2016 

10.00 

Responsabili cu proiecte 

europene din județ 

Liceul Teoretic 

”Negoe Basarab” din 

Oltenița 

09.03.2016 

Ora 12.00 

Consiliere pentru 

responsabilii cu proiecte 

europene din școlile din zonă 
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pentru acțiunea Tineret 

Școala Gimnazială Nr. 

1 din  Lehliu Gară 

 

23.03.2016 

Ora 12.00 

Consiliere pentru 

responsabilii cu proiecte 

europene din școlile din zonă 

pentru acțiunea KA2 

II. Monitorizări proiecte 

Liceul 

Tehnologic”Nicolae 

Bălcescu”  Oltenița, 

Colegiul Agricol 

”Sandu Aldea” 

Călărași, Liceul 

Tehnologic ” Duiliu 

Zamfirescu”Dragalina 

26.02. – 

15.05.2016 

Directori, manageri de 

proiect, elevi 

III. Pregătirea 

competițiilor și 

concursurilor: 

Made  for 

Europe,  

Școala 

Europeană 

Centrul metodic 

MaST din cadrul 

Inspectoratului Școlar 

al Județului Călărași 

 

02.03.2016 

Ora 13.00 

Profesorii metodiști 

Consiliul Consultativ  

Invitați: directori ai școlilor 

care își depun candidatura 

pentru titlul de Școală 

Europeană 

Concursul de 

Ș&T  ”Florin 

Vasilescu”, 

Competiția 

Școala MaST-

Top 

09.03.2016 

Ora 12.00 

Inspectori MaST, 

Experți/Facilitatori MaST 

 

IV. 

Evenimente 

Concursul 

”Made for 

Europe” – 

etapa 

județeană 

Inspectoratul Școlar 

Județean Călărași 

17-18 

martie 2016 

Elevi și profesori de la școlile 

care au derulat proiecte 

finanțate prin programe 

comunitare  

Public invitat (oficialități, 

profesori, elevi, părinți) 

Concursul de 

Știință și 

Tehnică 

”Florin 

Vasilescu”, 

ediția aXVIII-a 

Sala de ședințe a CJ 12-15 mai 

2016 

Elevi și profesori de la licee 

de la nivel național 

Juriu; public invitat 

Competiția 

”Școala 

Inspectoratul Școlar 21 aprilie Elevi și profesori de la școlile 
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MaST-Top”, 

ediția de 

primăvară 

Județean Călărași 2016 din județ 

Juriu; Public invitat 

 

Cursuri de formare pentru scrierea de proiecte Erasmus+ organizate de către 

Inspectoratul Școlar Judetean Călărași în colaborare cu ANPCDEFP 

 

Nr. 

crt. 

 Titlul cursului Data; nr. de 

ore 

Loc de 

desfasura

re 

Nr. de 

participanti 

Institutii/organizatii de 

provenienta 

1.  Training realizat de 

formatorii 

ANPCDEFP: 

”Scrierea proiectelor 

de MobilitatE+”  

27-

29.11.2015 

18 ore 

Sala de 

ședințe a 

ISJ 

Călărași 

17 Școli, licee din jud. 

Călărași, Constanța (1), 

București (1), CJRAE 

2.  Training realizat de 

formatorii 

ANPCDEFP: 

”Scrierea proiectelor 

de ParteneriatE+”  

10-

12.06.2016/    

18 ore 

Sala de 

ședințe a 

ISJ 

Călărași 

16 înscriși/14 

participanti 

Școli, licee  

Monitorizarea s-a realizat la școlile care derulează proiecte, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Institutie 

vizitată 

Numarul  

proiectului si 

domeniul vizat 

(scolar, VET, 

educatia adultilor, 

tineret, 

crosssectorial)  

Titlul 

proiectului  

Perioada 

de 

impleme

ntare 

Tipul proiectului 

Comenius/LdV/

Grundtvig/Tiner

et/Erasmus+ 

KA1/ Erasmus+ 

KA2 

Data 

vizitei 

1. Liceul 

Tehnologic 

“Nicolae 

Bălcescu” 

Oltenița 

2014-1-IT02-

KA201-003514_5 

“Employability 

– A challenge 

for youth – 

Dreams and 

Reality” 

2014-

2016 

KA2 21.11.201

5 

2. Colegiul 

Național 

”Barbu 

Știrbei” 

Călărași 

2015-1-RO01-

KA101-014154 

Digitization of 

Teaching for 

Curricular 

Innovation and 

Professional 

Development 

2015-

2016 

KA1-VET 

Mobilitate 

profesori 

11.12.201

5 
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for Teachers 

Nr. 

crt. 

Nume 

institutie 

vizitata 

Numarul  

proiectului si 

domeniul vizat 

(scolar, VET, 

educatia adultilor, 

tineret, 

crosssectorial)  

Titlul 

proiectului  

Perioada 

de 

impleme

ntare 

Tipul proiectului 

Comenius/LdV/

Grundtvig/Tiner

et/Erasmus+ 

KA1/ Erasmus+ 

KA2 

Data 

vizitei 

3.  Școala 

Gimnazială Nr. 

1 com. 

Perișoru 

2015-1-ES01-

KA219-015945_4 

“Youth, 

Multilingualis

m and Work 

Perspectives in 

Europe” 

2015 - 

2017 

parteneriat 

strategic KA2 

09.05.201

6 

4. 

 

Colegiul 

Național 

”Barbu 

Știrbei” 

Călărași 

2015-1-RO01-

KA101-014154 

Digitization of 

Teaching for 

Curricular 

Innovation and 

Professional 

Development 

for Teachers 

2015 - 

2016 

KA1-VET 

Mobilitate 

profesori 

 

 

 

11.05.201

6 

 

Valorizarea 

În mod concret s-au întrepins următoarele acțiuni de valorizare a proiectelor aflate în 

derulare: 

-diseminarea rezultatelor  invatarii si produselor proiectelor (tipuri de actiuni): 

* participarea echipelor la etapa județeană a ”Concursului Made for Europe” 

* Prezentarea echipei Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu Oltenița la etapa națională a 

”Concursului Made for Europe” – nu a obținut distincții 

* Prezentarea celor mai relevante rezultate din proiecte la ședințele cu directorii școlilor și 

grădinițelor din judetul Călărași. 

-asigurarea de oportunitati de transfer al bunelor practici si produselor intelectuale 

catre alte institutii: 

- reuniuni cu responsabilii de proiecte de cooperare europeană din școli, cercuri pedagogice 

județene, sedinte cu directorii, etapa județeană a Concursului Made for Europe 

- Seminarul “Itinerarii britanice prin Erasmus+” desfășurat la Primăria Oltenița  cu lansarea 

jurnalului de mobilitate ”Experiențe britanice”, 100 elevi participanti, profesori, antreprenori 

locali, reprezentanți ONG în cadrul proiectului: „Dezvoltarea competenţelor de marketing ale 

elevilor prin activităţi de practică în U.K., pentru o piaţă a muncii europeană” 
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III. Rezultate 

Concursul Național Made for Europe 

Etapa județeană  a Concursului Made for Europe s-a derulat în 3 martie 2016  și au 

participat 7 echipe din 6 unități școlare, 2 fiind din mediul rural. Rezultatele au fost următoarele: 

Nr. crt. Titlul proiectului Unitatea de 

învățământ 

Total 

punctaj 

Locul 

1. Employability – “A challenge 

for youth – Dreams and 

reality” 

2014-1-IT02-KA201-003514-

5 

Liceul Tehnologic 

”Nicolae Bălcescu” 

Olteniţa 

89 I 

2. Five senses 

COM-13-PM-486-CL-PL 

Școala Gimnazială Nr. 

1 com. Dichiseni 

88 II 

3.  Friends in culture 

COM-13-PBL-45-CL-RO-TR 

Colegiul Național 

”Barbu Știrbei” 

Călărași 

88 II 

4.  Competențe europene pentru 

piața României (CEPRO) 

POSDRU/161/2.1/G/138306 

Colegiul Economic 

Călărași 

86 III 

5. Let’s creat a multicultural 

Europe  

Școala Gimnazială Nr. 

1 com. Perișoru 

86 III 

6. Împreună pentru tinerii 

Europei 

EUROSCOLA 

 

Colegiul Național 

Barbu Știrbei 

86 III 

7. Învață cu noi să devii 

antreprenor! 

POSDRU/175/2.1/S/149602 

Liceul ”Danubius” 

Călărași 

84 Mențiune 

 

Echipa Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Olteniţa a participat la etapa națională de 

la Satu Mare, dar nu a obținut un rezultat semnificativ . 

Competiția Națională Școală Europeană 

La Competiția Națională Școală Europeană au depus portofolii 3 școli din județul 

Călărași, după cum urmează: Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călărași, Școala Gimnazială 
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Nr. 1 Dichiseni și Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru. Titlul și certificatul de Școală Europeană a 

fost obținut pentru a doua oară de către Școala Gimnazială Nicolae Titulescu cu 151 de puncte. 

Programul Erasmus+:  rezultatele selecției candidaturilor depuse în februarie – martie 2016 

Proiecte de mobilitate câștigătoare din sectorul EDUCAȚIE ȘCOLARĂ : 

 Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” Budești  

Titlul proiectului: Minus absenteism, plus motivație ” 

Punctaj: 83 puncte 

Suma finanțată: 22.055 Euro 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Fundeni 

Titlul proiectului: Extra ISchool 

Punctaj: 79 puncte 

Suma finanțată: 19.000 Euro 

Proiecte de mobilitate câștigătoare în cadrul INVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

 Colegiul Agricol ”Sandu Aldea” Călărași 

Titlul proiectului: Formarea profesională fără frontier pentru creșterea eficienței în VET 

Punctaj: 80 puncte 

Suma finanțată: 147.084 Euro 

 Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași 

Titlul proiectului: Developing skills in Android Applications and programming e- commerce 

platforms 

Punctaj: 67,5 puncte 

Suma finanțată: 68.512 Euro 

IV. Activități de sustenabilitate a proiectului MaST 

Demersuri realizate/rezultate: 

- În perioada 12 – 14 mai 2015 s-a organziat la Călărași Concursul de Știință și Tehnică 

pentru elevii de liceu Florin Vasilescu ediția a XVIII –a (cuprins în calendarul MEN) 

la care au participat  echipe din județele Sibiu, Teleorman, Iași, Constanța, Prahova, 

Maramureș, Călărași și București 

- Rezumatele lucrărilor au fost publicate în Buletinul GIIF Nr. 1/2016 

 

- Sesiunea de Comunicări Științifice a Profesorilor Florin Vasilescu, Călărași, 16 mai 

2015, cu rezumatele lucrărilor publicate în Buletinul GIIF/Nr. 1 2016 

Grup țintă: profesori, inspectori din domeniul de discipline MaST 

- Masa rotundă din 14 mai 2016 „România educată - din perspectiva educației MaST” 

la care au participat inspectori, profesori cu experiență și experți în educație, cadre 

didactice universitare. 
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- Programul Integrat de Formare a Competențelor copiilor (PIFco) inițiat și pus în 

aplicare de către Asociația ODL Center împreună cu IȘJ Călărași și Fundația GIIF 

pentru în vățământul preșcolar și primar 

- Au fost organizate două sesiuni ale Competiției Școala MaST Top în decembrie 2015 

și în aprilie 2016. 

-  

V. Concluzii 

Activitatea derulată în anul școlar 2015-2016 s-a caracterizat prin: 

Aspecte pozitive: 

- Pragmatism și eficiență:  

a) Au fost realizate sesiuni de informare în zone diverse ale județului la care a putut 

să participe un număr mare de cadre didactice 

b) Au fost mobilizați profesorii metodiști pentru a acorda consultanță echipelor de 

proiect care au decis să elaboreze aplicații pentru a fi depuse în sesiunile din 

februarie – martie 2016 

c) Au fost organizate sesiuni de formare cu experți invitați de la Agenția Națională 

- Consecvență: 

a) S-a urmărit cu consecvență dezvvoltarea de strategii și programme pentru 

dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul MaST și mai nou crearea de 

interferențe cu zona Artelor 

b) Au fost acordate diverse semne de recunoaștere profesorilor care s-au implicat în 

elaborarea și dezvoltarea de proiecte la nivel județean (spijin pentru dosarul de 

gradație de merit, nominațizări pentru profesorul anului etc) 

c) A fost continuată politica județeană de spijinire și stimulare a echipelor de proiect 

din mediul rural 

 

Aspecte negative: 

- Implicarea unui număr mic de școli în elaborarea de proiecte cu finanțare europeană mai 

ales în sectorul de Tineret 

- Interes scăzut al conducerilor de școli în ceea ce privește constituirea de echipe de 

proiect la nivelul școlilor 

- Neînțelegerea de către conducerile de școli a faptului că PAS/PDI –urile trebuie să 

reprezinte un pachet de proiecte care să ducă la îndeplinirea obiectivelor propuse, iar 

fiecarui proiect trebuie să i se asocieze sursele de finanțare care pe lângă cele obținute de 

la administrațiile locale e necesar să fie completate din fondurile nerambursabile 

disponibile pentru educație (naționale sau europene). 
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I. DOMENIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV 
  

I. Cheltuieli publice pentru educaţie, an şcolar 2015-2016 

 

     ISJ CĂLĂRAŞI           

                 

Categorii de cheltuieli 2015 

 

 Semestrul I 2016 

Cheltuieli de la bugetul de stat - Total  7.130.452 

 

1.977.519 

Titlul I – Cheltuieli de personal 2.403.718 

 

1.243.838 

Titlul II – Bunuri şi servicii 744.500 

 

314.337 

Titlul VII – Alte transferuri  

Programe din fondul social european   

400.095 

 

0 

Titlul VIII – Asistenţă socială 1.302.345 

 

205.201 

Cheltuieli de capital 

Titlul X – Active nefinanciare - Burse 

2.279.794 

 

214.143 

Titlul XII - Împrumuturi 0 0 

Titlul XIII – Rambursări de credite 0 0 

  

            Cheltuieli publice pentru educaţie, an şcolar 2015-2016 

 

 ISJ CĂLĂRAŞI ŞI UNITĂŢI CONEXE    

                      

Categorii de cheltuieli 2015 

 

 Semestrul I 2016 

Cheltuieli de la bugetul de stat - Total 11.855.172 

 

4.804.306 

Titlul I – Cheltuieli de personal 4.838.748 

 

2.208.594 

Titlul II – Bunuri şi servicii 1.082.320 

 

434.829 

Titlul VII – Alte transferuri  

Programe din fondul social european   

400.095 

 

0 

Titlul VIII – Asistenţă socială 3.254.215 

 

950.189 

Cheltuieli de capital 

Titlul X – Active nefinanciare - Burse 

2.279.794 

 

 

1.200.694 

Titlul XII - Împrumuturi 0 0 

Titlul XIII – Active nefinanciare-

Constructii 

0 

 

10.000 
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 II.    Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” - 2016 

 

Număr de beneficiari : 829 

 

          În anul şcolar 2015-2016 s-a continuat aplicarea prevederilor privind criteriile şi a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie 

socială “Bani de liceu” conform HG nr.1488/2004 cu modificările şi completările ulterioare. În 

conformitate  cu Nota de aprobare MENCS  nr.54654/05.11.2015 în anul şcolar 2015-2016 s-a 

aprobat un număr de 829 burse de care au beneficiat tot atâţia elevi de bursa socială lunară de 

180 lei.   

           În conformitate cu prevederile HG 1062/30.10.2012, privind modalitatea de subvenţionare 

de către stat  a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional  s-a aprobat 

pentru anul şcolar 2015-2016 un număr de 723 elevi care au beneficiat de un ajutor financiar 

lunar de 200 lei.   

 În anul şcolar 2015- 2016, doi elevi din Republica Moldova au beneficiat de bursa specială 

pentru elevii străini de la bugetul de stat în urma aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Cuantumul bursei acordate elevilor a fost de 288 lei lunar. 

 

 

  III. Programul naţional “Calculatoare – euro 200” 

 

           În conformitate cu HG nr. 1294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării 

achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr. 

269/16.06.2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, 300 elevi din învăţământul  preuniversitar 

au beneficiat de ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru achiziţia unui 

calculator nou. 

        Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat Inspectoratului Şcolar Călăraşi suma de 276.000 lei 

necesară decontării facturilor echivalente achiziţiilor de calculatoare 

 

IV. Manuale şi rechizite şcolare  

 

            În conformitate cu OMENCS nr.33384/11.03.2016, şi cu precizările din calendarul 

procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retiparituri, pentru anul şcolar 

2015- 2016 s-au achiziţionat manuale şcolare pentru clasele V-X de la un număr de 28 edituri, 

suma achitată de către ISJ Călăraşi fiind de 165.794 lei din totalul sumei  de 166.000 lei alocaţi 

de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice . 

           Astfel au fost achiziţionate manuale şcolare a căror valoare pe fiecare clasă este 

următoarea: 

             - pentru clasa a V-a         - suma achitată către edituri este de 31.660 lei; 

             - pentru clasa a VI-a        - suma achitată către edituri este de 37.383 lei; 

             - pentru clasa a VII-a      - suma achitată către edituri este de 36.756 lei; 

             - pentru clasa a VIII-a    - suma achitată către edituri este de 20.014 lei  

             - pentru clasa a IX-a       - suma achitată către edituri este de 16.527 lei; 

             - pentru clasa a X-a        - suma achitată către edituri este de 23.454 lei 
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            Comform adresei MENCŞ nr.616/11.08.2016, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice a alocat suma de 334.747 lei pentru manualele şcolare necesare pentru clasele a XI-a şi 

a XII-a pe fiecare unitate de învăţământ. 

            S-au achiziţionat astfel un număr de 45.832 manuale şcolare  de la 25 edituri.  

            Până la 12 septembrie 2016 au fost distribuite de către Inspectoratul Şcolar toate 

manualele şcolare retipărite către toate unităţile de învăţământ. 

           În anul şcolar 2015-2016 au fost achiziţionate 12.100 pachete rechizite şcolare pentru 

elevi conform Ordonantei Guvernului nr.33/2001, după cum urmează: 

- clasa pregatitoare – 1700 pachete; 

- clasa I – 1.600 pachete; 

- clasele II- IV – 3.800 pachete; 

- clasele V-VII – 3.700 pachete; 

- clasa VIII – 1.300 pachete.   

        Valoarea rechizitelor achiziţionate este de 214.025 lei 

 

V. Investiţii  

       

            În judeţul Călăraşi, în anul şcolar 2015-2016, s-au finalizat lucrările la două grădiniţe cu 

program normal (construcţii noi cu două săli de grupa) în cadrul Proiectului de Reformă a 

Educaţiei Timpurii finanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 

(BDCE): 

         -  Grădiniţa cu program normal Ileana; 

         -  Grădiniţa  cu program normal nr.2 Galbinasi 

De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, s-a organizat licitaţia publică pentru 

achiziţionarea de lucrări la cele 6 gradiniţe cu 3 săli de grupă: Grădiniţa cu program normal 

Chiselet, Grădiniţa cu program normal Dâlga (com.Dor Mărunt), Grădiniţa cu program normal 

nr.4 Ciocăneşti, Grădiniţa cu program normal Stancea (com.Spanţov), Grădiniţa cu program 

normal Valea Roşie (com.Mitreni), Grădiniţa cu program normal nr.1 Chirnogi. 

 

VI. Microbuze şcolare  
      

În anul 2015, în judeţul Călăraşi, au fost repartizate: 

- 19 microbuze şcolare cu 16+1 locuri, în următoarele unităţi administrativ teritoriale: 

Crivăţ, Plătăreşti, Vîlcelele, Frăsinet, Fundeni, Gurbăneşti, Vlad Ţepeş, Borcea, Chiselet, Dor 

Mărunt, Dragoş Vodă, Gradiştea, Jegălia, Luica, Chirnogi, Mitreni, Budeşti, Şoldanu, Ulmeni 

- 3 microbuze şcolare cu 28+2 locuri, în următoarele unităţi administrativ teritoriale: 

Ciocăneşti, Mănăstirea, Vasilaţi 
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