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A. ROLUL ȘI LOCUL ISJ CĂLĂRAȘI ÎN SISTEMUL JUDEȚEAN DE 

ÎNVĂȚĂMÎNT 

 

INTRODUCERE 

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.  

  Inspectoratul Școlar Județean Călărași,  ca serviciu public deconcentrat din structura 

Ministerului Educației Naționale, promovează strategia educațională națională 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 

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

de 295496 locuitori la 1 iulie 2016, din care 106103 locuitori trăiesc în mediul urban (35,90 din 

populaţia judeţului) iar restul 188113 în mediul rural (64,10% 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 

localități 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 106,1 mii persoane, reprezentând 

35,9% din totalul populaţiei stabile.  
 La 1 iulie 2016 copiii (0-4 ani) 14635 (5569 urban  si  9066 rural) deţin o pondere de 4,95% în 

totalul populaţiei stabile a judeţului, grupa de varsta  5- 9 ani 17411, (6735 urban , 10676 rural) deţin 

o pondere de 5,89% grupa de varsta  (10-14 ani) 17664 (6618 urban 11046 rural)  deţin o pondere de 

5,97 % grupa de varsta    (15-19 ani) 18138  (6329 urban 11809 rural) deţin o pondere de 6,13% grupa 

de varsta  (20-24 ani) 18220 deţin o pondere de 7,02%  (25-29 ani) 25752 deţin o pondere de 8,71% 

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 official (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. 

     Din aceste informatii statistice se constată o scădere an de an a populatiei școlare, fapt care va 

influența pe viitor strategia educațională la nivelul județului  si implicit rețeaua școlara a județului 

Călărași.   
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1. ROLUL ȘI LOCUL ISJ CĂLĂRAȘI ÎN SISTEMUL JUDEȚEAN DE ÎNVĂȚĂMÎNT 

 

Inspectoratul Şcolar  Judeţean Călăraşi a fost înfiinţat, sub această denumire, la 1 februarie 1981 

în urma reorganizării administrativ-teritoriale, prin desprinderea de Inspectoratul Şcolar  Județean 

Ialomiţa. El este continuatorul de drept al Revizoratului școlar, înființat la Călărași începând cu 1 

octombrie 1865, în baza Legii asupra instrucțiunii publice din august 1864, instituție care a funcționat 

aici, neîntrerupt, până în anul 1952, când sunt desființate județele și înlocuite cu regiunile și raioanele 

și când atribuțiile inspectoratele școlare sunt preluate de Secțiile de învățământ ale Sfaturilor populare 

regionale și raionale, o asemenea secție înființându-se și la la Călărași, care a funcționat până în anul 

1968. 

După reînființarea sa în anul 1981, ISJ Călărași  a funcţionat  timp de peste 10 ani în centrul 

oraşului, în apropierea Pieţei centrale, într-un spaţiu insuficient şi inadecvat.  

Astăzi, Inspectoratul Şcolar Județean Călăraşi funcţionează într-o clădire spaţioasă, aflată în 

proprietatea MEN, localul adăpostind, inițial, Liceul industrial de fete Călărași. Clădirea este 

monumentală, cu parter și demisol, aici avându-și sediul și Casa Corpului Didactic. 

În conformitate cu prevederile legale care guvernează organizarea și funcționarea învățământului 

preuniversitar din România, Inspectoratul Şcolar Județean Călăraşi este un serviciu public 

deconcentrat al Ministerului Educației Naționale, are personalitate juridică, aplică politicile și 

strategiile naționale în domeniul educației la nivel județean, controlează aplicarea legislației și 

monitorizează calitatea activităților de predare-învățare,  cu respectarea standardelor naționale și a 

indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară, ca să enumerăm doar cele mai importante atribuții 

dintre cele precizate la art. 95 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În ceea ce privește Organigrama și încadrarea cu personal de conducere, de îndrumare și control, 

precum și cu personal nedidactic, situația se prezintă astfel: 

 

NR. 

CRT. 

  

 COMPARTIMENTUL/FUNCŢIA 

 

NORME 

I Conducere 
 

1 Inspector Școlar General 1 

2 Inspector Școlar General Adjunct  1 

II Domeniul Management instituțional  
 

3 Inspector școlar pentru management instituțional 2,5 

4 Inspector școlar pentru managementul resurselor umane 1 

5 Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 1 

6 Inspector școlar pentru educație permanenta și activități extrașcolare 0,5 

7 Inspector școlar de specialitate pentru proiecte educaționale 1 

III Domeniul Curriculum si inspecție școlară 
 

8 Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la 

educație şi pentru învățământ special 

0,5 

9 Inspector școlar  pentru  educație timpurie 1 



 
 

6 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 

10 Inspector școlar pentru învățământ primar 1,5 

11 Inspector școlar pentru  limba si literatura romana 1 

12 Inspector școlar   pentru limbi moderne 1 

13 Inspector școlar pentru  matematica 1 

14 Inspector școlar pentru  informatica 0,5 

15 Inspector școlar pentru fizica, cu atribuții pe chimie 1 

17 Inspector școlar pentru  biologie 0,5 

18 Inspector școlar pentru geografie 0,5 

19 Inspector școlar pentru istorie si socio-umane 0,5 

20 Inspector școlar pentru  educație-fizica 0,5 

21 Inspector școlar   pentru religie 0,5 

22 Inspector școlar  pentru  învăţământul profesional şi tehnic 1 

23 Inspector școlar   pentru  minorităţi naționale-rromi, cu atribuții pe arte 0,5 
 

TOTAL  NORME DIDACTIC 19.50 

24 Audit 1 

25 Juridic 1 

IV Domeniul Economic și administrativ  

26 Contabil șef 1 

27 Consilier (financiar-contabilitate) 1 

28 Consilier (secretariat-arhivă) 1 

29 Expert (rețea școlară-plan școlarizare) 1 

30 Expert (salarizare-normare) 1 

31 Informatician 1 

32 Consilier(tehnic-investiții) 1 

33 Referent(administrativ) 1 

34 Șofer(administrativ) 1 

35 OI POCU 5 
 

TOTAL NORME  PERSONAL NEDIDACTIC 16 
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2. OBIECTIVELE PRIORITARE ALE INSPECTORATULUI  ȘCOLAR 

JUDETEAN CĂLĂRAȘI  ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

MISIUNEA INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI - 

Asigurarea unui învățămant de calitate în vederea dezvoltării tuturor beneficiarilor săi 

prin promovarea performanței și a accesului egal la educație. 

VIZIUNEA INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI   de a 

oferi tuturor beneficiarilor direcți accesul la o educație de calitate care să facă posibilă 

atingerea potențilului maxim al acestora, în vederea integrării lor pe piața muncii și intr-

o societate dinamică de tip european. 

VALORILE care stau la baza strategiei noastre sunt: 

 Integritate 

 Etică 

 Transparență 

 Colaborare 

 Implicare 

 Responsabilitate 

CONTEXT LEGISLATIV 

 

 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu completările și modificările 

ulterioare   

 ORDINUL   nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  

 ORDINUL nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor  

 ORDINUL   nr. 5080 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar  

 ORDINUL   nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei- cadru 

de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, completat cu Ordinul nr. 4621 /2015 

 ORDINUL   nr. 5349 din 7 sept. 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

a programului „Școala  după școală”, modificată prin OMEN nr. 4802/31.08.2017   

 ORDINUL   nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Casei Corpului Didactic   

 ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice 



 
 

8 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar   

 ORDINUL COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 

privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a 

Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot 

parcursul vieţii.   

 ORDINUL nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua 

Şansă“ cu modificarile ulterioare  

 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar  

 ORDINUL nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ   

 ORDINUL nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar   

 ORDINUL nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările ulterioare 

  ORDINUL nr. 4624 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară   

 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si 

modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare.   

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de 

modificare a Legii 35/2007 

 Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

 Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020; 

 Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015 – 2020; 

  Strategia educației și  formării profesionale din România în perioada 2016-2020. 

 Strategia Ministerului Educației Naționale pentru dezvoltarea învățământului 

Parlamentul României 2017-2020 

 ORDINUL M.E.C.I nr. 5132/2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte; 

 ORDINUL M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările; 

  ORDINUL   nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si 

metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului 

contractual  

 O ORDINUL M.E.N. nr. 3382/2017 privind structura anului şcolar 2017 - 2018; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”); 
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 Ordinele MEN organizarea și desfasurarea examenelor naționale 2017-2018; 

 Alte acte normative în domeniu, documente și convenții specifice  

 

Ţintele strategice fixate de Inspectoratul Școlar Județean Călărași  pentru perioada 2017-

2021, atât în directă corelare cu punctele slabe identificate, dar şi cu tendinţele şi obiectivele 

europene asumate de România în perioada următoare: 

 I. Reconfigurarea sistemului de management educaţional la nivelul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Călărași prin aplicarea politicilor și strategiilor MEN. 

 

 Optimizarea activităţilor manageriale prin aplicarea corectă, rapidă, a modificărilor 

legislative, a regulamentelor în vigoare şi a ordinelor M.E.N.; 

 Asigurarea coerenţei manageriale prin diagnoză, prin proiectare managerială, prin elaborare 

de proceduri pentru implementarea programelor educaţionale / remedíale / financiare etc., prin 

derularea proiectelor şi prin eficientizarea grupurilor de lucru; 

 Evaluarea periodică a personalului de conducere, a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul unităţilor şcolare, conform fişelor de 

evaluare, în vederea atingerii performanţelor la nivelul fiecărei unităţi; 

 Asigurarea condiţiilor favorabile pentru amplificarea autonomiei decizionale şi operaţionale 

la nivel de şcoală. 

 Asigurarea transparenţei decizionale în conducerea operaţională la nivelul I.Ş.J Călărași , 

prin respectarea principiului autonomiei în educaţie, a principiului responsabilităţii publice şi la 

nivelul unităţilor şcolare din sistem, prin continuarea reformei în educaţie 

 Corelarea strategiei de dezvoltare a invatămantului preuniversitar călărașean cu strategia MEN 

și cu Programul de Guvernare 

 

         II. Orientarea inspectiei școlare către asigurarea unui climat stimulativ și motivational 

în scopul îmbunătățirii rezultatelor învățării 

 Proiectarea inspecţiilor şcolare în acord cu obiectivele prioritare formulate de către M.E.N. şi 

cu dezideratul monitorizării corecte, prin aplicarea unitară a instrumentelor de măsurare / 

evaluare a eficienţei de sistem şi de proces, a rezultatelor şi calităţii acestora; 

 Asigurarea educatiei de baza prin eficientizarea activitatii de invatare  și formarea 

competentelor 

 Aplicarea sistemului de evaluare națională periodică a elevilor în scopul îmbunătățirii 

rezultatelor școlare 

        

         III: Dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional şi racordarea acestuia la piaţa 

muncii; 

 Adaptarea Planului de şcolarizare, a capacităţii de şcolarizare şi a conţinuturi lor învăţării la 

nevoile de dezvoltare economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional; 

 Diversificarea ofertelor CDŞ/CDL şi consilierea şcolilor în elaborarea propriilor oferte 

educaţionale; 
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 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de 

nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării evoluţiei pieţei 

muncii, în conformitate cu PRAI şi PLAI; 

 Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare şi 

alternative de învăţare 

 

IV: Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabilși  eficient la nivelul judeţului 

Călărași, prin asigurarea accesului la educaţia de calitate, a   politicilor de echitate 

socială şi a egalităţii şanselor.  

 

 Prevenirea ratei de părăsire timpurie a şcolii, în vederea creşterii gradului de participare la 

educaţie, prin sporirea accesului la educaţia de calitate a copiilor de vârstă preşcolară și 

şcolară, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii de şanse (reducerea 

absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea 

siguranţei elevilor în mediul şcolar etc.). 

 Derularea programelor pentru grupurile vulnerabile, pentru cei care au părăsit timpuriu 

şcoala („A doua şansă”), a programului naţional - Fiecare copil în grădiniţă şi a 

programelor de educaţie complementară (educaţia pentru sănătate, educaţia pentru securitate 

personală, educaţia ecologică, educaţia pentru dezvoltare comunitară şi cetăţenie 

democratică, educaţia inter şi multiculturală; 

 Adaptarea curriculei la dispoziţia şcolii; 

 Promovarea educaţiei incluzive în vederea antrenării tuturor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale în activităţi instructiv-educative 
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CAPITOLUL I. DIAGNOZA MEDIULUI EDUCAȚIONAL 

 

I.1. REȚEAUA ȘCOLARĂ ȘI EFECTIVELE DE ELEVI 

 

                             REȚEAUA ȘCOLARĂ  2017-2018 

 
  

Unități de învățământ cu 

personalitate  

juridică 

GRĂDINIȚE 9 

ȘCOLI GIMNAZIALE 65 

LICEE 17 

ȘCOLI POSTLICEALE 1 

Total 92 

Unitati de învatamant arondate 

GRĂDINIȚE 156 

ȘCOLI PRIMARE 35 

ȘCOLI GIMNAZIALE 18 

Total 209 

TOTAL unități  de învățământ  preuniversitar de stat 301 

 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CU  PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI STRUCTURI 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ 

- AN SCOLAR  2017-2018 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE 

JURIDICĂ UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  ARONDATE 

Preșcolar  urban rural Preșcolar  urban rural 

9 7 2 156 28 128 

Școli primare urban rural Șc. I-IV urban rural 

0 0 0 35 4 31 

Școli gimnaziale urban rural Șc. I-VIII urban rural 

65 15 50 18 3 15 

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 

92 36 56 209 35 174 
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REȚEAUA ȘCOLARĂ  

 ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR AUTORIZATE/ACREDITATE 

AN ȘCOLAR  2017-2018 
 

 
 Număr unități  

 
Personalitate juridică Structuri 

Acreditat Autorizat 

GRĂDINIȚE 
1 0 

1 0 

ȘCOLI GIMNAZIALE 1 0 1 0 

LICEE 0 0 0 0 

ȘCOLI POSTLICEALE 2 0 2 0 

 
TOTAL unități  de învățământ  preuniversitar privat - 4 
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UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2017 – 2018 

 
Nr. crt. LOCALITATEA Mediu  

U/R 

Denumirea unității de învățământ cu 

personalitate juridică 

Nr. 

grupe 

Nr. 

elevi 

1 CALARASI U Palatul Copiilor Nr.1 Calarasi  98 1009 

2 CALARASI U Clubul Sportiv Scolar Calarasi  27 346 

3 OLTENITA U Clubul Copiilor nr.1 Oltenita 72 1080 

 

 

I.2 STRUCTURA POPULAȚIEI PREȘCOLARE ȘI ȘCOLARE DUPĂ MEDIU 

AN ȘCOLAR 2017 – 2018 

 

Cod 

rand 
Nivel invatamant 

Forma de 

învațământ 

Numar de elevi 

învățământ cu 

predare în limba 

româna (A) 

  TOTAL NUMAR DE ELEVI DIN UNITATEA SCOLARA  urban rural 

1 Invatamant prescolar cu program normal zi 
1,342 4,348 

2 Invatamant prescolar cu program prelungit/săptămânal 
zi 1,166 117 

3 Invatamant primar 
zi 5,181 9,556 

3.1 Invatamant primar - integrat* 
zi 34 0 

5 Invatamant primar "A doua sansa" 
- 17 35 

7.1 Invatamant primar cu specializarea muzica in regim suplimentar 
zi 50 0 

8 Invatamant gimnazial 
zi 4,156 6,906 

8.1 Invatamant gimnazial  - integrat* 
zi 38 0 

9 Invatamant gimnazial "A doua sansa" 
- 72 70 

10 

Invatamant gimnazial vocational (altul decat specializarea 

muzica) 
zi 0 41 

10.1 

Invatamant gimnazial vocational (altul decat specializarea 

muzica) in regim suplimentar 
zi 24 0 

11.1 

Invatamant gimnazial cu specializarea muzica in regim 

suplimentar 
zi 26 0 

13 Invatamant liceal teoretic 
zi 3,426 0 

14 Invatamant liceal teoretic 
seral 0 0 

15 Invatamant liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic 
zi 2,842 261 

16 Invatamant liceal tehnologic 
seral 391 76 

17 

Invatamant liceal artistic (toate specializarile,exceptie, 

specializarea muzica) si sportiv 
zi 72 21 

18 Invatamant liceal specializarea muzica 
zi 9 0 

19 Invatamant liceal 
FR 188 0 

20 

Invatamant profesional (inclusiv stagiile de pregatire 

practica)/învățământ dual 
zi 1,244 90 
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21 Invatamant postliceal/maistri  
zi 37 0 

21.1 Invatamant postliceal/maistri  
seral 115 0 

22 Cantine-camine (elevi cazati) 
- 240 0 

 TOTAL GENERAL  20,670 21,521 

 

I.3. PROGRAMUL ”A DOUA ȘANSA” 

 
Programul „A doua sansa” are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor, adultilor în demersurile lor de 

reintegrare în sistemul de învatamânt, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat învațamântul 

obligatoriu, care au depasit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzatoare ultimei clase absolvite.  
Programul A doua șansa” la nivelul județului Călărași  se deruleaza în  8 de învațamânt atât la nivel 

primar cât și la nivel secundar inferior, iar cererea de înscriere în cadrul acestui program este din ce 

in ce mai mare. 

 

Indicatori  2014-

2015 

2015- 

 2016 

2017-

2018 

2017- 

2018 

Numarul unitaților de învațamânt care au înființat clase în 

Programul ”A doua șansa” 

6 6 8 7 

Numarul de elevi înscriși în programul ”A doua șansa 77 84 168 156 

Numarul de elevi care au absolvit Programul ”A doua 

șansa”pentru învațamântul secundar inferior prin promovarea 

tuturor modulelor din program atât pentru educația de baza, cât 

și pentru pregatirea profesionala și au acumulat numarul de 

credite alocate în planul-cadru de învațamânt pentru întregul 

program 

21 17 15 0 

Numarul elevilor care au optat pentru obținerea unei calificari 

profesionale  

( Calificarea profesională Lucrator în morărit și panificație) 

25 32 40 37 

 

În anul școlar 2017-2018   Programul„A doua șansa” s-a derulat în următoarele unități de 

învățământ din judetul Călărași: 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea de invatamant 

Nivel de 

scolarizare 

Nr. de 

clase 

Nr.  

de elevi 

1.   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CAROL I” CĂLĂRAȘI 
primar 1 12 

secundar inferior 1 8 

2.  COLEGIUL TEHNIC ”STEFAN BĂNULESCU” CĂLĂRAȘI secundar inferior 3 37 

3.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂRULEȘTI  GARA 
primar 1 11 

secundar inferior 1 30 

4.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂZVANI secundar inferior 1 18 

5.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CHIRNOGI 
primar 1 12 

secundar inferior 1 18 

6.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘOLDANU 
primar - - 

secundar inferior - - 

7.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRUMUȘANI secundar inferior 1 - 

8.  
LICEUL TEHNOLOGIC”DUILIU ZAMFIRESCU” 

DRAGALINA  

primar 1 5 

secundar inferior 1 13 

TOTAL 13 164 

 



 
 

15 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

I.4. PROGRAMUL ”ȘCOALĂ DUPA ȘCOALA” (SDS) 

 

Programul „Școala dupa Școala” se adreseaza atât elevilor din învațamantul primar cât și 

elevilor din învațamantul secundar. Programul SDS este conceput de unitațile de învațamant sub 

forma de proiect în urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor,  reprezentanților legali, a 

cadrelor didactice, a comunitații locale și a altor instituții și organizații partenere si cu aprobarea 

inspectoratului scolar. Organizarea programului se face în baza unui regulament intern elaborat de 

fiecare unitate de învațamânt. Programul se bucura de mare interes la nivelul învațamantului 

primar. 

În anul școlar 2017-2018  Programul „Școala dupa Școala” s-a  derulat în 5 unități de 

învățământ, cu 2 scoli mai mult fata de anul scolar 2017-2018:  
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de invatamant Nivel de scolarizare 

1.  LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” 

CĂLĂRAȘI 

PRIMAR 

2.  SCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” 

CĂLĂRAȘI 

PRIMAR 

3.  SCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZU” 

CĂLĂRAȘI 

PRIMAR 

4.  SCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” 

OLTENITA 

PRIMAR 

5.  LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA PRIMAR 

 

I.5. MIŞCAREA ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR  2017-2018 

 

NIVEL DE INVATAMANT  

Elevi 

înscrişi 

la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Mişcarea elevilor 

Total Total 
Plecaţi in 

judet 

Plecaţi in 

alt judet 

Veniţi din 

judet 

Veniţi din 

alt judet 

0 1 2 3 4 5 6 

  TOTAL  41951 40572 562 378 499 159 

Preşcolar TOTAL 6973 6747 70 32 123 1 

Preşcolar URBAN 2508 2395 46 6 61 0 

Preşcolar RURAL 4465 4352 24 26 62 1 

Primar TOTAL  14873 14205 206 185 180 97 

Primar URBAN 5282 5017 87 62 81 35 

Primar RURAL 9591 9188 119 123 99 62 

Gimnazial TOTAL  11333 10877 164 128 115 49 

Gimnazial URBAN 4316 4112 73 52 60 19 

Gimnazial RURAL 7017 6765 91 76 55 30 

Liceal ZI cls TOTAL 7286 7086 100 25 63 12 

Liceal ZI URBAN 6928 6760 90 16 51 11 

Liceal ZI RURAL 358 326 10 9 12 1 
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Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 3096 3022 52 13 45 9 

Liceal ZI ciclu inferior URBAN 2663 2590 46 11 39 8 

Liceal ZI ciclu inferior RURAL 233 218 6 2 6 1 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 3121 2969 48 12 18 3 

Liceal ZI ciclu superior URBAN 2699 2595 44 5 12 3 

Liceal ZI ciclu superior RURAL 174 157 4 7 6 0 

Profesional TOTAL 1334 1304 17 3 10 0 

Profesional URBAN 1244 1219 13 3 9 0 

Profesional RURAL 90 85 4 0 1 0 

Postliceal TOTAL 329 315 5 5 5 0 

Postliceal URBAN 321 307 5 5 5 0 

Postliceal RURAL 8 8 0 0 0 0 

Postliceal şcoli de maiştri 35 38 0 0 3 0 

Postliceal şcoli de maiştri URBAN 35 38 0 0 3 0 

A doua şansă primar TOTAL cls I-

IV 35 35 
0 0 0 0 

A doua şansă primar URBAN     0 0 0 0 

A doua şansă primar RURAL 35 35 0 0 0 0 

A doua şansă secundar inferior 

TOTAL cls V-VIII 85 85 

 0  0  0  0 

A doua şansă secundar inferior 

URBAN 22 22 

 0  0  0  0 

A doua şansă secundar inferior 

RURAL 63 63 

 0  0  0  0 

 

I.6. PROMOVABILITATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Nivel de invatamant 

Elevi 

înscrişi 

la 

început 

de an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

semestrului 

Numar 

elevi 

promovaţi 

Promovaţi 

% 
Corigenti  

Cu situatia 

şcolara 

neîncheiată 

Neşcolarizaţi 

cls I-X 

Total Total Total %  Total  Total Total 

Primar TOTAL clasa 

pregatitoare-IV 
14873 14037 13379 95.31 360 171 127 

Primar URBAN 
5282 5019 4832 96.27 84 55 48 

Primar RURAL 
9591 9018 8547 94.78 276 116 79 

Gimnazial total cls V-

VIII 
11333 10573 8374 79.20 1678 354 167 
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Gimnazial URBAN 
4316 4062 3391 83.48 536 105 30 

Gimnazial RURAL 
7017 6511 4983 76.53 1142 249 137 

Gimnazial cls VIII 
2725 2704 1990 73.59 562 107 45 

Liceal ZI cls IX-

XII/XIII 
7286 6445 4651 72.16 888 904 2 

Liceal ZI URBAN 
6928 5620 4146 73.77 799 673 2 

Liceal ZI RURAL 
857 825 505 61.21 89 231   

Liceal ZI ciclu inferior 

cls IX-X 
3244 3264 2270 69.55 490 502 2 

Liceal ZI ciclu inferior 

URBAN 
2812 2833 2013 71.06 433 385 2 

Liceal ZI ciclu inferior 

RURAL 
432 431 257 59.63 57 117 0 

Liceal ZI ciclu inferior 

cls IX 
1659 1648 1122 68.08 266 259 1 

Liceal ZI ciclu inferior 

cls X 
1655 1650 1172 71.03 226 251 1 

Liceal ZI ciclu superior 

cls XI-XII/XIII 
3424 3181 2381 74.85 398 402 0 

Liceal ZI ciclu superior 

cls XI 
1622 1543 1160 75.18 172 211 0 

Liceal ZI ciclu superior 

cls XII 
1693 1656 1221 73.73 226 209 0 

Liceal ZI ciclu superior 

cls XIII 
81 84 64 76.19 4 16 0 

Liceal SERAL cls IX-

XIV 
533 483 338 69.98 17 128 0 

Liceal SERAL URBAN 
366 329 228 69.30 0 101 0 

Liceal SERAL RURAL 
167 154 110 71.43 17 27 0 

Profesional TOTAL 
1344 1291 821 63.59 152 273 45 

Profesional URBAN 
1244 1155 740 64.07 134 236 45 

Profesional RURAL 
90 136 81 59.56 18 37 0 

Postliceal TOTAL 
152 140 67 47.86 0 58 0 

Postliceal şcoli de 

maiştri 
35 38 22 57.89 0 16 0 

A doua şansă primar 

TOTAL cls I-IV 
35 35 33 94.29 0 0 2 

A doua şansă primar 

URBAN 
0 0 0 100 0 0 0 

A doua şansă primar 

RURAL 
35 35 33 94.29 0 0 2 

A doua şansă secundar 

inferior TOTAL cls V-

VIII 

93 93 90 96.77 0 3 0 

A doua şansă secundar 

inferior URBAN 
22 22 22 100.00 0 0 0 

A doua şansă secundar 

inferior RURAL 
71 71 68 95.77 0 3 0 
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Total promovaţi Corigenti Cu situatia şcolara
neîncheiată

Neşcolarizaţi cls I-X

95.27%

360

171

12794.74%

84
55 48

95.44%

276

116
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Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV Primar URBAN Primar RURAL
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Gimnazial total
cls V-VIII Gimnazial URBAN

Gimnazial RURAL
Gimnazial cls VIII

79.20%
83.48%

76.53%

73.59%

% PROMOVAŢI

Liceal ZI
cls IX-
XII/XIII

Liceal ZI
URBAN

Liceal ZI
RURAL

Liceal ZI
ciclu

inferior cls
IX-X

Liceal ZI
ciclu

superior
cls XI-
XII/XIII

Liceal ZI
ciclu

superior
cls XI

Liceal ZI
ciclu

superior
cls XII

Liceal ZI
ciclu

superior
cls XIII

72.16 73.77
61.21 69.55 74.85 75.18 73.73 76.19

PROMOVAŢI (%)
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I.7. SITUATIA ELEVILOR SANCTIONAȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

NIVEL DE INVĂȚĂMÂNT  

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

semestrului 

(*) Elevi 

cu abateri 

disciplinar

e 

ROFUIP/2

005 

art.118(a-

g) 

Eliminaţi 

pentru 

absente 

Eliminaţi 

pentru 

alte 

motive 

Exmatriculaţi 

pentru absente 

Exmatriculaţi 

pentru alte 

motive 

Total Total Total Total Total Total Total 

9 1 2 3 4 5 6 7 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-
IV 

14873 
14737 1 18 4 0 0 

Primar URBAN 

5282 5019 0 0 0 0 0 

Primar RURAL 

9591 9018 1 18 4 0 0 

Gimnazial total cls V-VIII 
11333 10573 74 1 4 0 0 

Gimnazial URBAN 

4316 4062 6 0 0 0 0 

Gimnazial RURAL 

7017 6511 68 1 4 0 0 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 
7286 6445 61 10 0 60 1 

Liceal ZI URBAN 

6928 5620 13 10 0 39 1 

Liceal ZI RURAL 

358 289 48 0 0 21 0 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 
3244 3264 50 6 0 0 0 

Liceal ZI ciclu inferior URBAN 

2812 2833 11 6 0 0 0 

Liceal ZI ciclu inferior RURAL 

432 431 39 0 0 0 0 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-
XII/XIII 

3424 3181 11 4 0 60 1 

Liceal ZI ciclu superior URBAN 
2999 2787 2 4 0 39 1 

Liceal ZI ciclu superior RURAL 
425 394 9 0 0 21 0 

Liceal SERAL cls IX-XIV 533 483 4 0 0 48 0 

Liceal SERAL URBAN 366 329 0 0 0 41 0 

Liceal SERAL RURAL 167 154 4 0 0 7 0 

Profesional TOTAL 1334 1291 10 12 3 2 0 

Profesional URBAN 1244 1155 3 12 2 2 0 

Profesional RURAL 90 82 7 0 1 0 0 

Postliceal TOTAL 329 315 4 3 2 0 0 

Postliceal URBAN 321 307 3 3 2 0 0 

Postliceal RURAL 8 8 1 0 0 0 0 

Postliceal şcoli de maiştri 35 38 0 0 0 12 0 

Postliceal şcoli de maiştri URBAN 35 38 0 0 0 12 0 

Postliceal şcoli de maiştri RURAL 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  35190 33144 150 44 13 74 1 
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Eliminaţi
pentru alte
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Exmatriculaţi
pentru

absente

Exmatriculaţi
pentru alte

motive

11333 10573

74 1 4 0 0

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
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I.8. SITUAȚIA ELEVILOR CU NOTE SCĂZUTE LA PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-

2018 

Nivel de invatamant  

Elevi 

înscrişi la 

început 

de an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

semestrului 

Număr de elevi cu notele scăzute la 

purtare 

Total  Total  

note 

între 

9.99 si 7 

note 

sub 7 

pentru 

absente 

alte 

motive 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 14873 14037 85 8 7 1 

Primar URBAN 5282 5019 26 5 4 1 

Primar RURAL 9591 9018 59 3 3   

Gimnazial total cls V-VIII 11333 10573 744 182 109 73 

Gimnazial URBAN 4316 4062 218 17 14 3 

Gimnazial RURAL 7017 6511 526 165 95 70 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 7286 6445 1067 219 208 11 

Liceal ZI URBAN 6928 5620 987 197 188 9 

Liceal ZI RURAL 358 289 80 22 20 2 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 3244 3264 507 115 112 3 

Liceal ZI ciclu inferior URBAN 2812 2833 457 93 92 1 

Liceal ZI ciclu inferior RURAL 432 431 50 22 20 2 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 3424 3181 560 104 96 8 

Liceal ZI ciclu superior URBAN 2999 2787 530 104 96 8 

Liceal ZI ciclu superior RURAL 425 394 30  0  0  0 

Liceal SERAL cls IX-XIV 533 483 48 25 25  0 

Profesional TOTAL 1334 1291 408 117 115 2 

Profesional URBAN 1244 1155 387 117 115 2 

Profesional RURAL 90 82 21  0  0  0 

Postliceal TOTAL 329 315 2  0  0  0 

Postliceal URBAN 
321 307 2  0  0  0 
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I.8. ABSENTEISMUL ȘI  ABANDONUL ȘCOLAR  2017-2018 

Absenteismul reprezintă una din cauzele care afectează rezultatelor  învăţării şi favorizează atât acte 

de indisciplină cât şi abandon şcolar inregistrate  la nivelul județului. În anul şcolar 2017-2018, 

numărul total de absențe înregistrate în cataloage  se menține  încă ridicat. Din numărul total de 

absențe de 1.013.878, au fost motivate 318.284 de absențe,  numărul mediu de absențe nemotivate pe 

an/ elev  20 /elev,  numărul mediu de absențe pe an/ elev 30/elev.  

Pentru diminuarea acestui fenomen prin Planul managerial al ISJ Călărași pentru anul școlar 2017-

2018,  au fost prevăzute urmatoarele acțiuni:  

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

centralizarea,  absentelor la nivelul școlii si raportarea   lunară a situaţiei absențelor  

inspectoratului școlar.  

 Monitorizarea şi controlul aplicării măsurilor decise la nivelul instituţiilor de învăţământ pentru 

reducerea absenteismului. 

 Identificarea unităţilor şcolare cu elevi cu potenţial mărit de părăsire timpurie a şcolii şi implicarea 

acestora în cadrul unor proiecte menite să reducă rata abandonului Schiţarea unui plan de 

intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către diriginte a unor măsuri 

amelioratorii). 

 Monitorizarea frecvenţei şi identificarea unei modalităţi de transmiterea în timp minim părinţilor 

a situaţiilor în care elevul lipseşte de la orele de curs. 

 Implementarea , la nivelul şcolilor, a strategiei de prevenire a abandonului şcolar în unităţile de 

învăţământ situate în zone dezavantajate. 

 Monitorizarea derulării unor programe de prevenire a a absenteismului/ abandonului şcolar în 

unităţile şcolare în care există cabinete de asistenţă psihopedagogică, a unor programe de sprijin 

pentru elevii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară sau care au tendinţe de absenteism major. 

 Sprijinirea derulării programelor de consiliere şi orientare pentrucopii/elevi în vederea dezvoltării 

dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii elevilor,cultivarea încrederii în sine şi în 

ceilalţi,valorizarea relaţiilor interpersonale, implicarea în luarea deciziilor etc. 

 Monitorizarea activităţiide consiliere individuală a elevilor care absentează nemotivat şi a 

părinţilor acestora 

 Monitorizarea formărilor privind dezvoltarea competenţelor de acţiune remedială asupra cazurilor 

de neşcolarizare şi abandon. 

14037

10573

6445

526
1291

101

1108
1505

98
642

85
744

1067

48
408

8 182 219 25 1177 109 208 25 1151 73 11 0 2

Primar TOTAL clasa
pregatitoare-IV

Gimnazial total cls V-VIII Liceal ZI cls IX-XII/XIII Liceal SERAL cls IX-XIV Profesional TOTAL

Elevi rămaşi la sfârşitul anului

Total elevi cu note scazute la purtare

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare
note între 9.99 si 7

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare
note sub 7

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare
pentru absente

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare
alte motive
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 Monitorizarea activitatilor de lucru diferenţiat si predarea transdisciplinara,care sa- i pună in 

valoare si pe copiii din medii dezavantajate. 

 Încheierea/actualizarea protocoalelor de colaborare cu Poliţia, Jandarmeria, Corpul mobil de 

jandarmi, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, Agenţia naţională Antidrog, Agenţia pentru 

Combaterea Traficului de Persoane. 

      Măsuri impuse de școli  pentru reducerea absenteimului: 

- 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; 

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

asociaţii şi ONG - uri). 

 

 

ABSENTEISMUL ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Nr. 

crt. 

 

Clasa 
Total elevi 

înscriși din 

SIIIR 

Total 

absente 

sem I  

 

din care 

nemotivate 
 Nr. 

absențe 

pe elev 

Total 

absente 

sem II  

 

din care 

nemotivate 
Nr. 

absențe 

pe elev 

1 Clasa  pregătitoare 2598 16383 12265 4.72 
20610 

14231 5.48 

2 Clasa  I 3049 21009 17905 5.87 22563 17742 5.82 

3 Clasa a II-a 2921 20079 15251 5.22 24692 18608 6.37 

4 Clasa a III-a 3147 16238 12444 3.95 18884 14557 4.63 

5 Clasa a IV-a 2760 11927 8425 3.05 13844 9170 3.32 

6 Clasa a V-a 2525 36522 26361 10.44 39426 28327 11.22 

7 Clasa a VI-a 2831 34755 24029 8.49 38708 26901 9.50 

8 Clasa a VII-a 2928 52651 37441 12.79 51563 37011 12.64 

9 Clasa a VIII-a 2677 57929 42338 15.82 55710 41018 15.32 

10 Clasa a IX-a Zi 1659 44678 26807 16.16 44201 29315 17.67 

11 Clasa a X-a Zi 1656 45109 26676 16.11 42828 27420 16.56 

12 Clasa a XI-a Zi 1742 43246 25920 14.88 37620 22551 12.95 
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Ca urmare a măsurilor întreprinse în anul școlar 2017-2018,  rata abandonului școlar a fost de 

0,38 % .  Comparativ cu anul trecut s-a înregistrat o scădere  cu  4 % fața de anul trecut, 

indicatori calculați pe baza datelor extrase din SIIIR. 

 Unitatile de invatamant care au inregistrat in naul scolar 2017-2018, rata  abandonului scolar 

peste 1% sunt:  

 

Nr. 

crt 

Unitatea de invatamant  Rata abandonului scolar 

2017-2018 ( %) 

1.  Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Oltenita  11.84 

2.  Scoala Gimnaziala nr. 1 Curcani  10 

3.  Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu” Oltenita  8.56 

4.  Liceul „Alexandru Odobescu „ Lehliu Gara  6.28 

5.  Scoala Gimnaziala nr. 1 Frumusani 5.08 

6.  Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea 5 

7.  Scoala Gimnaziala nr. 1 Valea Argovei 4.39 

8.  Scoala Gimnaziala nr.1Stancea  4.20  

9.  Scoala Gimnaziala nr. 1 Chiselet 3.47 

10.  Scoala Gimnaziala Nr 1 Modelu 3.45 

11.  Liceul Tehnologic de Transporturi Auto -Postliceal 3.37 

12.  Scoala Gimnaziala nr. 1  Crivat  2.97 

13.  Scoala Gimnaziala „ Mircea Nedelciu” Fundulea  2.90 

14.  Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” Calarasi 2.87 

15.  Scoala Gimnaziala nr. 1 Ulmeni 2.7 

16.  Scoala Gimnaziala Nr 2 Modelu 2.60 

17.  Scoala Gimnaziala Gradistea 2.24 

18.  Liceul „Danubius”Calarasi 1.96 

19.  Scoala Gimnaziala „N Balcescu „ (Al.Odobescu ) 1.8 

20.  Scoala Gimnaziala „Constantin Brancoveanu „Calarasi 1.76 

13 Clasa a XII-a Zi 1677 52270 29142 17.38 26907 17127 10.21 

15 Clasa a IX-a Profesional 537 23292 15875 29.56 25191 16779 31.25 

16 Clasa a X-a Profesional 386 13259 7404 19.18 12523 8147 21.11 

17 Clasa a XI-a Profesional 387 14969 10515 27.17 14093 10511 27.16 

18 Clasa a IX-a seral 37 901 773 20.89 317 314 8.49 

19 Clasa a X-a seral 23 1602 1106 48.09 792 692 30.09 

20 Clasa a XI-a seral 175 844 737 4.21 2730 2472 14.13 

21 Clasa a XII-a seral 160 4006 3302 20.64 1014 959 5.99 

22 Clasa a XIII-a seral 158 2951 2725 17.25 2061 1888 11.95 

24  Postileal /Maistri (An I) 40 228 95 2.38 631 449 11.23 

25 Postliceal Maistri (An II) 15 140 114 7.60 0 0 0.00 

26 Postliceal (An I) 64 532 428 6.69 110 110 1.72 

27 Postliceal (An II) 43 968 845 19.65 372 372 8.65 

 
TOTAL GENERAL  34195 516488 348923 10.20 

 

497390 346671 10.13 
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21.  Scoala Gimnaziala „Gheorghe Manu” Budesti 1.69 

22.  Scoala Gimnaziala nr. 1 Stefan Voda 1.63 

23.  Scoala Gimnaziala Independenta  1.41 

24.  Scoala Gimnaziala Plataresti 1.35 

25.  Scoala Gimnaziala Valea Rosie  1.12 

26.  Scoala Gimnaziala Gurbanesti 1.11 

27.  Scoala Gimnaziala Dragos Voda  1.05 

28.  Scoala Gimnaziala Razvani  1  

 

 Pe niveluri de invatamant rata abandonului scolar in anul scolar 2017-2018 se prezinta astfel: 

 

ABANDONUL ȘCOLAR 2017-2018 

Nivel de învățământ Elevi 
înscrişi la 
început 
de an 

Elevi rămaşi 
la sfârşitul 

semestrului 

Abandon % 
Abandon  

Retragere 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 14602 14037 40 0.28 10 

Primar URBAN 5490 5019 1 0.02 1 

Primar RURAL 9112 9018 39 0.43 9 

Gimnazial total cls V-VIII 11032 10573 45 0.43 5 

Gimnazial URBAN 4427 4062 6 0.15 1 

Gimnazial RURAL 6605 6511 39 0.60 4 

Gimnazial cls V 2625 2568 19 0.74 3 

Gimnazial cls V URBAN 928 908 4 0.44 0 

Gimnazial cls V RURAL 1697 1660 15 0.90 3 

Gimnazial cls VIII 2725 2704 14 0.52 3 

Gimnazial cls VIII URBAN 956 958 4 0.42 0 

Gimnazial cls VIII RURAL 1769 1746 10 0.57 3 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 6668 6445 8 0.12 44 

Liceal ZI URBAN 5811 5620 8 0.14 34 

Liceal ZI RURAL 857 825 0 0.00 10 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 3244 3264 6 0.18 17 

Liceal ZI ciclu inferior URBAN 2812 2833 6 0.21 13 

Liceal ZI ciclu inferior RURAL 432 431 0 0.00 4 

Liceal ZI ciclu inferior cls IX 1659 1648 5 0.30 9 

Liceal ZI ciclu inferior cls X 1655 1650 1 0.06 8 

Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 3424 3181 2 0.06 27 

Liceal ZI ciclu superior URBAN 2999 2787 2 0.07 21 

Liceal ZI ciclu superior RURAL 425 394 0 0.00 6 

Liceal ZI ciclu superior cls XI 1622 1543 2 0.13 20 

Liceal ZI ciclu superior cls XII 1693 1656 0 0.00 7 

Liceal SERAL cls IX-XIV 533 483 10 2.07 11 

Profesional TOTAL 1317 1291 22 1.70 17 

Total  34481 33144 125 0,38 87 



 
 

27 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Primar
Gimnazial

Liceal ZI
Profesional

0.28 0.43

0.12

1.7
% Abandon 2017-2018

0.43

0.15

0.6

0.74

0.44

0.9

0.52

0.42

0.57

Gimnazial
total cls V-VIII

Gimnazial
URBAN

Gimnazial
RURAL

Gimnazial cls
V

Gimnazial cls
V URBAN

Gimnazial cls
V RURAL

Gimnazial cls
VIII

Gimnazial cls
VIII URBAN

Gimnazial cls
VIII RURAL

% Abandon 2017-2018 GIMNAZIU



 
 

28 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 

 

 

 

 

CAP. II. ANALIZA SISTEMULUI DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI DIN PERSPECTIVA RESURSEI UMANE 
 

II.1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  
 

II.1.1 ÎNCADRAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONAL DIDACTIC 

 

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

ultimii 5 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 

2017-2018 2927,17 369,75 579,10 

2017-2018 2925,31 318,26 641,35 

2018-2019 2913,07 324,01 643,35 

 

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 o variație a posturilor didactice auxiliare și nedidactice în 

anul școlar 2017-2018 datorită trecerii, în baza legislației de la momentul respectiv, a unor categorii 

de personal nedidatic la personal didactic auxiliar. Ulterior s-a revenit la situația anterioară. 

1.1.Situaţia personalului didactic comparativ pe ani școlari: 
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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 

2017/2018 2925,31 1949,8+332,94 402,04 107,46 133,15 

2018/2019 2913,07 1878,94+338,23 436,64 147,57 111,69 

 

Concluzie: 

Se constată o scădere a numărului de titulari în anul în curs față de anul școlar precedent. Explicația 

ar putea consta în faptul că s-au pensionat mai multe cadre didactice decât cadrele care s-au titularizat 

în urma concursului din 2018 sau prin art 253 din Legea Educației Naționale. O altă explicație ar fi 

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

De asemenea, se constată o creștere a numărului de suplinitori calificați dar și o scădere a numărului 

de suplinitori cu studii necorespunzătoare postului. 

În procente, situația de mai sus se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Categoria de personal 

 

2018-

2019 

2017-

2018 

2017-

2018 

2015-

2016 

2014-

2015 

2013-

2014 

2012-

2013 

1 Titulari 76,11% 78,04% 75,64% 77,54% 77,88% 77,38% 74,94% 

2 Suplinitori calificaţi 14,99% 13,74% 16,28% 13,51% 13,26% 14,41% 14,39% 

3 Personal 

asociat/pensionari 

5,06% 3,67% 3,48% 4,50% 4,31% 4,60% 5,75% 

4 Suplinitori necalificaţi 3,83% 4,54% 4,56% 4,43% 4,27% 3,90% 3,59% 

 

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

2017-2018 77,44 19,37 58,07 16,86 4,71 12,15 39,30 7,66 31,64 

2017-2018 
76,52 14,87 61,65 19,04 6,03 16,01 37,59 6,23 31,36 

2018-2019 
73,26 9,95 63,31 31,84 6,13 25,71 6,59 4,52 2,07 

 

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

medii, proportional cu o creștere substanțială a suplinitorilor în curs de calificare. 

II.1.2. Etape de mobilitate a personalului didactic 

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

încadrarea în perioada 2013-2018,  din prisma numărului de candidaţi ale căror  cereri au fost 

soluţionate favorabil: 

Nr

. 

crt 

Tip de mobilitate a personalului didactic 

2013  

-  

2014 

2014  

-  

2015 

2015     

-     

2016 

2016  

-  

2017 

2017 

- 

2018 

2018  

-         

2019 

1 Menţinere ca titulari peste vârsta de pensionare 16 40 65 73 83 89 

2 Completarea normei titularilor în alte unităţi 19 24 29 19 16 16 

3 Întregirea normei titularilor din două unităţi în una singură 0 4 3 1 6 0 

4 Transfer pentru soluţionarea restrângerilor de activitate 8 3 9 7 2 3 

5 Pretransfer consimţit între unităţi 67 51 37 52 46 28 

6 Detaşare pentru restrângere de activitate nesoluţionată 7 3 3 0 0 1 

7 Detaşare în interesul învăţământului 40 38 43 57 48 65 

8 Detaşare la cerere 45 28 39 24 28 10 

9 
Titularizare pe baza concursului national (candidati cu 

definitivat) 
56 47 6 

13 21 9 

10 Repartizare fără definitivat pe posturi titularizabile 30 28 4 9 18 23 

11 Titularizare suplinitori calificaţi Art. 253/Legea 1/2011 20 17 20 10 22 26 

12 

Suplinitori calificați repartizați de ISJ, inclusiv prin 

continuitate 219 269 263 

265 267 289 

 

Se constată, în continuare, un număr mare de detașări, explicația constând 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. 

Se constată o creștere a numărului de cadre didactice care s-au titularizat prin art 253 din LEN,  

numărul celor care s-au titularizat prin concurs și prin art 253 din LEN fiind în continuare ridicat, în 

comparație cu perioada 2015-2016, respectiv 2017-2018. 
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2. Concursul de ocupare a posturilor 

 

Nr 

cand. 

înscriși 

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 

2014 336 275   20.36%   17.45%    9.09%   20.36%   23.64%    8.73% - 

2015 239 132 42,42% 24,24% 12,87% 9,84% 9,09% 0,75% 0,75% 

2016 204 175 44% 20,57% 14,28% 10,86% 7,43% 2,85% - 

2017 202 153 39,47% 20,39% 13,16% 16,45% 4,91% 2,64% 1,97% 

2018 291 163* 28,22% 26,38% 12,27% 15,95% 14,11% 2,45% 0,6% 

*Statistica cuprinde numai pe candidații care au susținut atât proba scrisă cât și inspecția la clasă în 

Călărași  

Concluzie: 

Se observă că procentul celor care au luat note peste 7 a fost într-o creștere față de ultimii 3 ani, iar 

procentul celor care au luat note sub 5 a fost în scădere față de aceeași ani de referință. De menționat 

că în anul 2014 când s-au înregistrat cele mai bune rezulatre, au participat la concurs peste 100 de 

candidați din alte județe, mult mai mulți decât în 2015, 2016 și 2017, 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 3 ani când județul Călărași s-a clasat pe ultimul loc în țară. De precizat că marea 

majoritate a posturilor titularizabile (exceptînd posturile de educatoare și învățătoare) 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: 

 

Nr 

crt 
Disciplina de concurs 

2017 2018 

 Număr posturi 

publicate pentru 

ocupare pe 

perioadă 

nedeterminată 

Număr 

candidați 

cu note 

peste 7 

 Număr posturi 

publicate pentru 

ocupare pe 

perioadă 

nedeterminată 

Număr 

candidați 

cu note 

peste 7 

1 EDUCATIE FIZICA SI SPORT 9 5 7 7 

2 EDUCATOARE 22 8 30 15 

3 INVATATORI 30 6 38 11 

4 LIMBA ENGLEZA 9 9 5 3 

5 
LIMBA FRANCEZA 6 6 4 1 

6 MATEMATICA 3 3 4 4 

7 LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 1 2 2 5 
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În 2017 disciplinele cu concurență mare la concurs au fost limba engleză și limba franceză. La cele 2 

discipline, din totalul celor care s-au titularizat (15), doar 3 au fost din județul Călărași. Un lucru notabil 

este faptul că la aceleași 2 discipline din totalul celor 12 titularizați cu domiciliu în alte județe doar 2 s-

au prezentat la post în primul an. Ca în fiecare an posturile sunt ocupate de cei din alte județe și, din 

păcate, nu se prezintă la post. 

În 2018  numărul posturilor titularizabile la disciplinele de cultură generală a fost mai mic, motiv 

pentru care numărul candidaților din alte județe a fost mai mic, deci și concureța mai mică. Și în 

aceste condiții posturile de limba romană, limba franceză, limba engleză și matematică au fost 

ocupate, în marea lor majoritate, de candidații din alte județe. 

Titularizarea în condițiile actuale nu rezolvă problemele de sistem ale județelor de tipul Călărașului 

și nu va fi niciodată stabilitate la nivelul școlilor. În condițiile în care nu se schimbă prevederile legale 

privind titularizarea celor cu doliciliu în alte județe, singura soluție pentru județul nostru, dar și pentru 

alte județe cu același profil cu al Călărașului, ar fi să nu se mai publice posturi cu viabilitate pe 

perioadă nedeterminată, 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. 

II.1.3. Analiza SWOT  

 Puncte tari 

-Lipsa contestațiilor la etapele de mișcare a 

personalului didactic 

-În ultimii ani au fost înregitrate foarte puține memorii 

la MEN privind mobilitatea personalului didactic 

-O bună colaborare cu inspectorii de specialitate în 

activitatea de recrutare, selecţie şi formare a 

personalului didactic; 

Puncte slabe 

-Neutilizarea sistemului informatic (pagina web a ISJ, 

messenger, e-mail, forum) pentru o mai bună colaborare cu 

directorii unităților școlare 

-Calendarul și  metodologia de mișcare nu au fost foarte bine 

promovate în toate școlile de directori (nu au fost bine 

cunoscute de cadrele didactice) 

- După parcurgerea tuturor etapelor de mișcare a personlului 

didactic au rămas multe posturi/catedre neocupate cu cadre 

didactice calificate care să fi promovat concursurile 

organizate în ultimii ani(datorate candidaților slab pregătiți 

și/sau concurenței mici pentru anumite discipline) 
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Oportunităţi 

-Folosirea paginii Web a ISJ pentru a asigura o mai 

bună colaborare cu unitățile școlare ; 

-Reorganizarea rețelei școlare (desfințarea 

structurilor izolate și comasarea la unitatea cu 

personalitate juridică) în unele localități unde nu 

există posibilitatea de încadrare cu personal calificat 

(Sărulești, Ileana, Frumușani, Plătărești, Sohatu-

Progresu, Budești) 

-O bună dotare din punct de vedere informatic şi 

logistic a compartimentului resurse umane; 

-Necesitatea transformării aplicaţiei online Titularizare 

într-un instrument de lucru mai ușor și mai simplu de 

utilizat 

-Formarea la nivelul ISJ a unei echipe de informaticieni 

capabili să introducă corect în aplicaţia ministerului 

posturile vacante, candidaţii şi ocuparea posturilor; 

-Programul Teach for Romania și ale Proiecte POCU 

  Ameninţări 

- Neimplicarea cu responsabilitate a tuturor directorilor 

unitaților de învățământ în promovarea Metodologiei și a 

Calendarului 

-Existența unor structuri izolate și fără posibilități de navetă, 

cu efective sub normative, unde nu există, pe temen mediu 

și scurt, posibilitatea de încadrare cu personal calificat, și 

nici nu există sprijinul administrațiilor locale pentru a 

desfința aceste structuri prin comasare la unitatea cu 

personalitate juridică de care aparțin  

-Multe posturi/catedre din județ sunt ocupate de candidați cu 

domiciliul în alte județe, care își rezolvă încadrarea prin 

detașare în județele de domiciliu și lasă descoperite posturile 

pe care sunt titulari 

-Număr din ce în ce mai mic de candidați cu domiciliul în 

județul Călărași înscriși la concursul de ocupare a posturilor 

II.1.4. Aspecte care trebuie remediate:  

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 

 

 II.2.  DEZVOLTAREA/PERFECȚIONAREA RESURSEI UMANE 
 

 

Activitatea compartimentului Dezvoltarea resursei umane, privind perfecționare și formare 

continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitat din județul Călărași în  anul 

şcolar 2017-2018 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. 

 

         II.2.1. Formarea continuă-evoluția în carieră a cadrelor didactice 

 

          Formarea continuă, prin diferite forme și programe,constitue un drept al personalului 

didactic,didactic auxiliar și de conducere,precizat în Legea educației naționale nr.1/2011,cu 

modificările și completările ulterioare.Această activitate se realizează în unitățile de învățământ, în 

centrele de examen pentru acordarea definitivării în învățământ sau a gradelor didactice și prin 

furnizorii de formare (inspectorate școlare,case ale corpului didactic,instituții de învățământ 

superior și alte instituții abilitate pentru pregătirea și perfecționarea personalului didactic). 
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          Meseria de profesor a devenit o ultimă opțiune pentru absolvenții de top.Acest lucru este pus 

în evidență de faptul că  60% din cei care au susținut examenul de titularizare în 2018 au obținut 

note mai mici de 7. 

          În comunitățile dezavantajate situația se agravează, profesorii evitând aceste zone.Mare parte 

dintre profesorii care ajung totuși pe aceste posturi, nu alocă un interes suficient pentru pregătirea și 

deazvoltarea elevilor.Toate acestea duc la o motivație limitată în a lucra cu elevii dificili și 

„provocatori”.Chiar și acei profesori care ajung să predea în școli așa-zise problemă sunt afectați în 

activitatea lor de lipsa pregătirii adecvate de a gestiona elevii din astfel de clase și 

comunități.Pregătirea de care aceștia beneficiază în cadrul modulului psihopedagogic este axată pe a 

le oferi profesorilor metode cu care să se adreseze populației de elevi în general și mai puțin către 

elevii neperformanți sau care se confruntă cu situații dificile din punct de vedere social,familial,etc. 

          Activitatea de formare continuă este centrată pe obiective specifice dezvoltării competențelor 

psihopedagogice și metodice în specialitate și psihorelaționale,teoretico-metodologice, practic-

acționale și constructiv-creatoare. 

          Activitatea de perfecționare și formare continuă în anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat în 

baza prevederilor planului managerial și obiectivelor propuse de Inspectoratul Școlar al Județului 

Călărași. 

          Obiectivul strategic al Inspectoratul Școlar al Județului Călărași în domeniul dezvoltării 

resurselor umane vizează pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condițiilor pentru 

evoluția în carieră și dezvoltare profesională. 

           Obiective de referință: 

 Dezvoltarea competențelor științifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice și 

manageriale ale personalului de conducere, îndrumare și control,în scopul utilizării eficiente, 

la nivelul standardelor naționale , a resurselor umane. 

 Consilierea profesorilor debutanți prin activități de mentorat. 

 Organizarea concursului de selecție în Corpul Național de Experți în Management 

Educațional. 

 Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, în contextul implementării schimbărilor structurale în educație. 

 Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opțiunile și aptitudinile individuale ale 

cadrelor didactice, cu cerințele pieței muncii în educație, cu cerințele reformei în educație. 

 Oferirea de consultanță în legătură cu examenul de definitivare în învățământ și de acordare a 

gradelor didactice. 

 Asigurarea calității activităților de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei și al unității de învățământ 

preuniversitar.În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la 

perfecționarea prin grade didactice, cursuri universitare / 

postuniversitare,cursuri de perfecționare și formare continuă, activități metodice la nivelul 

comisiilor și cercurilor metodice. 

           Analiza activității de perfecționare a cadrelor didactice presupune raportarea la conceptele 

pedagogice de formare, în general, și de formare continuă, în special.Formarea constituie funcția 

centrală a educației (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară pentru integrarea socială 

optimă a personalității umane). 

           Calitatea actului educaţional depinde, printre alţi factori, de calitatea personalului didactic, 

exprimată nu numai prin performanţele obţinute în progresul şcolar, ci şi în funcţie de formarea 

continuă a acestora, de gradele didactice obţinute în urma examenelor specifice. 

           În anul școlar 2017-2018 activitatea de perfecționare a  cadrelor didactice prin grade 

didactice s-a realizat prin : 
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 informarea/prelucrarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar aprobată prin O.M. 5561/2011 cu modificările și completările 

ulterioare;  

 transmiterea în toate unităţile şcolare a documentelor privind cadrul legislativ al 

perfecţionării prin grade didactice şi postarea acestora pe site-ul ISJ Călărași; 

 elaborarea materialelor informative şi a adreselor emise de către ISJ Călărași, transmise în 

unităţi şi postate pe site-ul ISJ Călărași: calendarul înscrierilor, machetele documentelor 

necesare înscrierii cadrelor didactice pentru fiecare tip de examen, precizări privind 

întocmirea dosarelor şi modul de completare a documentelor la nivelul unităţilor de 

învăţământ;  

 consilierea/îndrumarea cadrelor didactice, a metodiștilor ISJ Călărași, a responsabililor 

comisiilor de perfecționare și formare continuă din unități; 

 studiu individual de specialitate/autoperfecționare; 

 activitățile desfășurate în cadrul comisiilor metodice,a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice; 

 schimburi de experiență profesională; 

 participări la sesiuni ce comunicări,simpozioane județene, naționale, etc; 

 implicarea în realizarea unor publicații de specialitate-în calitate de autori,coautori sau 

colaboratori; 

 participare la cursuri de formare; 

 participare la cursuri de formare inițială și perfecționare continuă organizate/avizate de 

instituții abilitate sau perfecționare prin grade didactice. 

 
           Situaţia statistică a cadrelor didactice din judeţul Călărași care au solicitat în luna octombrie 

2017 susținerea primei inspecţii curente în anul şcolar 2017 – 2018, în vederea înscrierii la examenul 

de acordare a gradului didactic II în sesiunea 2018 - 2020 
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            Situaţia statistică a cadrelor didactice din judeţul Călărași care au solicitat în luna octombrie 

2017 susținerea primei inspecţii curente în anul şcolar 2017 – 2018, în vederea înscrierii la examenul 

de acordare a gradului didactic I în sesiunea  - 2021 

 

 

 
           Înscrierea cadrelor didactice din județul Călărași în luna octombrie 2017 la examenul de 

acordare a gradului didactic II, pentru sesiunea 2017 – 2019  
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  Înscrierea cadrelor didactice la examenul de acordare a gradului didactic I,  

pentru sesiunea  – 2020 

 
 

 

 Gradul didactic II, sesiunea 2016 – 2018  

            66 cadre didactice din județul Călărași au susținut și promovat inspecțiile curente și speciale 

la 14 specializări diferite și au îndeplinit condițiile legale pentru a participa la proba de susţinere a 

testului din metodica specialităţii şi la proba orală din cadrul examenului de acordare a gradului 

didactic II în cadrul universităților din țară, în luna august 2018.  

 

            Centrele de perfecționare solicitate de către cadrele didactice și cărora le-au fost transmise 

dosarele de înscriere, în luna iunie 2018, au fost următoarele:  

           -Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, 

           -Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 

           -Universitatea din București 

           -Universitatea din Craiova  

           -Universitatea din Oradea 

           -Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum-Sibiu 

           -Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București 

           -Universitatea ”Ovidius” din Constanța  
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Limba engleză

Filozofie
Istorie

Biologie
Inginerie economică în agricultură

Zootehnie
Religie ortodoxă

Educație plastică
Geografie

TOTAL

Candidați înscrișiDisciplina

4
2

10
1

7
1
3
4

12
1

5
4

9
3

66

Geografie

Istorie

Învățător

Ingineria Produselor Alimentare-Maistru instructor

Teologie Ortodoxă

Pedagogie

Psihopedagogie Specială

Educație Fizică

Educatoare

Fizică

Limba engleză

Matematică

Limba română

Biologie

TOTAL

Candidați înscrișiDisciplina
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 Gradul didactic I, seria 2015  

– În anul școlar 2017 – 2018, un număr de 93 de cadre didactice din județul Călărași au susținut și 

promovat inspecția specială și proba de susținere a lucrării metodico-științifice la 16  specializări 
diferite, finalizând în proporție de 98% gradul didactic I cu medii maxime. 

 
 

              Asigurarea condiţiilor pentru informare/documentarea curentă a personalului 

didactic  
             Informarea cadrelor didactice, a responsabililor cu formarea continuă din unităţi şi a 

directorilor în probleme de perfecţionare s-a realizat pe parcursul întregului an școlar prin :  

             anunţuri, adrese ale ISJ Călărași transmise prin e-mail, afişate la sediul ISJ şi postate pe 

site-ul www.isj-cl.ro Management Dezvoltarea resurselor umane;  

             mesaje trimise prin poşta electonică prin conturile de e-mail; 

              ședinţe/întâlniri de lucru.  

 

             Asigurarea şi îmbunătăţirea circuitului documentelor şi al informaţiilor: cadre 

didactice, directori, inspectori de specialitate, directorul CCD, inspectorii şcolari generali ai ISJ, 

consiliul de administraţie al ISJ, inspectori ai MEN.  

 

           a. Constatări:  
 - se constată o creştere a interesului din partea cadrelor didactice pentru formarea şi dezvoltarea 

carierei proprii, prin prezentarea la examenele de grad şi înscrierea la programe de formare 

continuă, dar, în acelaşi timp, informarea cadrelor didactice la nivelul unităţilor de învăţământ în 

domeniul perfecţionării este destul de lacunară.  

 - toate informaţiile destinate cadrelor didactice sunt transmise şi prin intermediul site-ului ISJ 

Călărași şi sunt accesibile tuturor, mai ales că fiecare unitate de învăţământ are acces la internet.  

 - la înscrierea cadrelor didactice pentru examenele de definitivat şi grade didactice din octombrie 

2017 s-au depus foarte multe dosare incomplete, cu acte lipsă, deşi au fost transmise în timp util, 

toate informaţiile privind întocmirea, conţinutul şi termenele de depunere şi completare a dosarelor;  

 - în etapa de completare a dosarelor candidaților la examenul de gradul didactic II, sesiunea 2016– 

2018, s-a constatat o disfuncție în comunicarea dintre conducerea unor unități de învățământ și 

cadrele didactice implicate.  

 

           

5
6

29
1

2
2

1
6

11
2

5
1

14
5

1
1
1

Geografie
Istorie

Învățător
Marketing

Teologie Ortodoxă
Psihologie

Limba franceză
Educație Fizică

Educatoare
Fizică

Limba engleză
Matematică

Limba română
Biologie
Chimie

Profesor documentarist
Agricultură

Cadre didacticeDisciplina

http://www.isj-cl.ro/
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b. Recomandări:  
 - respectarea prevederilor din OMECTS 5561/2011 cu privire la atribuţiile conducerii unităţilor de 

învăţământ în procesul de derulare a gradelor didactice;  

 - respectarea prevederilor din OMECTS 5561/2011 cu privire la atribuţiile conducerii unităţilor de 

învăţământ cu privire la monitorizarea cadrelor didactice înscrise la grade didactice;  

 - informarea inspectoratului şcolar privind îndeplinirea de către cadrele didactice înscrise la 

examenele de acordare a gradului didactic II şi I a condiţiilor de vechime efectivă la catedră, 

precum şi a condiţiilor privind obţinerea calificativului corespunzător la evaluările anuale.  

 - respectarea termenelor şi a calendarelor referitoare la examenul national de definitivare în 

învăţământ şi la examenele de acordare a gradelor didactice;  

 - se impune îmbunătăţirea activităţilor de informare a cadrelor didactice la nivelul unităţilor şcolare 

de către directorii şi responsabilii comisiilor de perfecţionare și formare continuă, care au această 

sarcină, dar şi o mai mare responsabilizare individuală a cadrelor didactice pentru urmărirea 

informaţiilor apărute pe site-ul ISJ Călărași;  

 - utilizarea exclusivă a fişelor de evaluare a activităţii didactice şi a rapoartelor scrise de inspecţie, 

prevăzute de metodologie.  

 

 II.2.2. Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată 

realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I 

de studii universitare de licentă, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5531/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, sesiunea 2017 – 2018  

                Potrivit prevederilor Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul 

pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii de licenţă, pentru cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, 

ale calendarului activităţilor pentru sesiunea 2017 – 2018, la nivelul ISJ Călărași au fost analizate 

dosarele candidaţilor din punctul de vedere al eligibilităţii şi au fost transmise universităţilor 

implicate în procedura de echivalare a studiilor 3 dosare din cele 6 dosare depuse (3 dosare au fost 

declarate respinse) 

 

Nr.crt. Specializarea solicitatã pentru echivalare Nr.Candidați 

1. Prof.ptr.învățământ primar 1 

2. Prof.ptr.învățământ gimnazial -limba și literatura românã 1 

3. Prof.ptr.învățământ gimnazial-biologie 1 

 TOTAL 3 
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II.2.3. Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași în anul şcolar 2017 – 2018 

 Pentru realizarea în bune condiții a activității de îndrumare și control a cadrelor didactice 

debutante sau înscrise la perfecționare prin grade didactice, la nivelul județului Călărași s-a realizat 

selecția profesorilor metodiști penrtu anul școlar 2017-2018. 

 În urma procedurii de selecție au fost selectați 140 profesori metodiști,la care s-au adăugat 

cei patru metodiști angajați prin concurs la Casa Corpului Didactic Călărași,în total 144 profesori 

metodiști. 

 

 

 

1

1

1

3

Prof.ptr.învățământ primar

Prof.ptr.învățământ gimnazial -limba și 
literatura românã

Prof.ptr.învățământ gimnazial-biologie

TOTAL

Dosare acceptateSpecializarea 

solicitată

10

36

10

6

4

7

3

4

4

5

2

4

3

3

1

1

10

4

10

5

1

3

4

4

Educație timpurie

Învățământ primar

Limba și literatura română / Limba latină

Limba engleză

Limba franceză

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Istorie

Științe socio-umane

Geografie

Religie

Informatică

Arte plastice

Educație muzicală

Discipline tehnice de specialitate

Consiliere psihopedagogică / Învățământ special

Educație fizică

Educație permanentă

Învățământ pentru minorități

Consiliere și orientare

Proiecte educaționale

Profesori metodiști CCD

Număr metodiști
Disciplina
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II.2.4. Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018 

Înscrierea la examenul național de definitivare în învățământ s-a făcut la unitățile de învățământ în 

perioada prevăzută de Calendar.Dosarele de înscriere au fost transmise și înregistrate la 

inspectoratul școlar de către delegații conducerilor unităților de învățământ în perioada prevăzută de 

Calendar,au fost verificate de inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane, avizate de 

consilierul juridic al inspectoratului școlar și de inspectorul școlar general adjunct,președinte al 

comisiei de examen. 

 

             Probele examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018  

 

 a. Etapa I, eliminatorie - realizată de către inspectoratul şcolar prin inspectorii şcolari/metodiştii 

ISJ și constând în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea 

portofoliului profesional personal și în susținerea a două inspecții la clasă.  

 b. Susţinerea a două inspecţii de specialitate la clasă – au fost susținute inspecţii de specialitate 

de un număr de 118 candidaţi, ale căror note au fost înregistrate şi verificate în aplicaţia informatică 

a MEN.  

  

18

29

18

10

9

7

8

4

1

3

2

1

1

1

1

5

Învățământ preșcolar

Învățământ primar

Educație fizică și sport

Limba și literatura engleză

Limba și literatura română

Matematică

Limba și literatura franceză

Psihopedagogie specială

Informatică și tehnologia informației

Istorie

Biologie

Consiliere psihopedagogică

Economic, administrativ, poștă

Mecanică

Psihologie

Religie ortodoxă

Număr dosare aprobateDisciplina

Din 126 dosare depuse, s-au validat și aprobat 118 dosare,
pentru  16 discipline de examen
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 c. Etapa a II-a finală - realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an școlar și 

constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de minister, 

pentru fiecare specialitate în parte.  

 

Organizarea şi susţinerea probei scrise din data de 18.07.2018 

 

            Examenul s-a desfășurat în centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din 

Călărași, fără probleme deosebite. 

            Din cei 126 candidați înscriși ,118 au fost admiși pentru proba scrisă, 8 candidați solicitând 

retragerea din examen. 74 de candidați și-au predat lucrările, care au fost evaluate în centrele de 

evaluare stabilite de MEN.Nici o lucrare nu a fost anulată. 

 

 

40 candidați 
media 10

74 candidați 
media 9–9.99

4 candidați 
media 8–8.99

Mediile obținute de candidați la IS, pe tranșe de note

76 candidați 
media 10

39 candidați 
media 9–9.99

3 candidați 
media 8–8.99

Notele obținute de candidați în urma evaluării 
portofoliilor profesionale
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Rezultatele pe tranșe de note: 

 
Rezultate 

obținute la: 

Număr candidați cu 

nota mai mică de 5 

Număr candidați cu 

nota cuprinsă între 

5-7.99 

Număr candidați cu 

nota cuprinsă între 

8-9.99 

Număr candidați 

cu nota 10 

Proba scrisă 4 40 30 - 

Examen - 24 50 - 

 

             Rezultate finale: 

 
Rezultate Număr candidați cu 

nota mai mică de 5 

Număr candidați cu 

nota cuprinsă între 

5-7.99 

Număr candidați cu 

nota cuprinsă între 

8-9.99 

Număr candidați 

cu nota 10 

Înainte de 

contestații 
- 27 47 - 

După 

contestații 
- 24 50 - 

 

118

16

19

25

0

74

0

74

Numărul candidaților care au avut dreptul să se prezinte la …

Număr discipline de examen

Număr candidaţi absenţi la proba scrisă

Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise

Număr candidaţi eliminaţi

Număr lucrări scrise trimise spre corectare

Număr lucrări anulate în centrul de evaluare

Număr lucrări corectate

Organizarea şi susţinerea probei scrise din data de 18.07.2018

1

1

10

3

10

10

4

5

15

6

1

4

4

74

Biologie (specialitate și metodica predării acesteia)

Consiliere pshihopedagogică (specialitate și metodica predării acesteia)

Educație fizică și sport (specialitate și metodica predării acesteia)

Istorie (specialitate și metodica predării acesteia)

Limba română și literatura pentru copii, metdosica activității …

Limba și literatura engleză (specialitate și metodica predării acesteia)

Limba și literatura franceză (specialitate și metodica predării acesteia)

Limba și literatura română (specialitate și metodica predării acesteia)

Limba și literatura română și matematică, metodica predării acestora …

Matematică (specialitate și metodica predării acesteia)

Mecanică (specialitate și metodica predării acesteia)

Psihopedagogie specială (pentru profesori) (specialitate și metodica …

Religie ortodoxă (specialitate și metodica predării acesteia)

TOTAL

Corelația dintre disciplina de examen și numărul de lucrări trimise centrelor de 
evaluare 
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Procentul de promovare a examenului național de definitivare în învățământ în sesiunea 

2018 (67,56 %) a fost mai mare cu aproape 13,26 procente față de sesiunea 2017 (54,3 %). Cu toate 

acestea, în comparație cu celelalte județe ale țării rezultatele au fost mai slabe, ceea ce determină un 

aspect de îmbunătățit pentru sesiunile următoare. 

 

 
CAPITOLUL III.  ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL 

INSTITUȚIONAL 
 

    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 experienţa de viaţă, este necesar şi un proces 

de instrucţie în arta managementului 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 competențe 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 anul şcolar 2017-2018, la nivelul județului Călărași  au funcționat 101 unități de învățământ 

cu personalitate juridică din care  97 de stat iar managementul acestora a fost asigurat de 85 de 

directori numiți prin  concurs iar 16 directori fiind  numiți prin detașare in interesul învățământului. 

 

4
0 0 0

40

24
27

24
30

50
47

50

0 0 0 0

Proba scrisă Examen Înainte de contestații După contestații

Candidați cu notă mai mică de 5

Candidați cu notă între 5-7.99

Candidați cu notă între 8-9.99
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       Pentru anul școlar 2018-2019, in conformitate cu procedura de numire, prin detașare în 

interesul învățământului, au fost numiți 26 de  directori / directori adjuncți în funcțiile vacante. 

 

 
 

 

  În contextul promovării sistemului de asigurarea a calităţii la toate nivelurile de învăţământ 

preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a urmărit și  în anul școlar 2017-2018, 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 2017-2018 au vizat gestionarea în parametri de calității a 

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

şcolare din reţea, evaluarea directorilor, a proiectelor în care sunt implicate școlile, organizarea, 

monitorizarea și desfășurarea examenelor naţionale, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare. 

Inspecția unităților de învățământ preuniversitar, ca formă de evaluare oficială realizată de 

Inspectoratul Școlar Județean Călărași, în conformitate cu OMECTS 5547/2011 de aprobare a 

TOTAL 
DIRECTORI cu 

concurs 85

TOTAL 
DIRECTORI cu 
detașare  16

TOTAL 
DIRECTORI 

ADJUNCTI  cu 
concurs 21

TOTAL 
DIRECTORI 

ADJUNCTI  cu 
detașare  13
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Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, prin cele trei tipuri de 

inspecție, inspecția școlară generală, inspecția tematică și inspecția de specialitate  a urmărit în anul 

şcolar 2017-2018 modul de  realizare a scopurilor și obiectivelor proprii ale unităților de învățământ 

inspectate.  

  Școli în care s-au efectuat inspecții conform graficului individual( generale, de evaluare 

instituționala, tematice) sunt:  

 

 Inspecții școlare tematice : desfășurate în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județ, 

conform rețelei școlare aprobate pentru anul școlar 2017-2018 ; 

 Inspecții școlare generale: Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea, Școala Gimnazială nr.1 Dorobanțu, 

Școala Gimnazială nr.1 Fundeni, Școala Gimnazială „ Spiru Haret” Oltenița, Școala 

Gimnaziala „ Carol I” Călărași,  Școala Gimnaziala nr. 1 Perișoru 

 Inspecții școlare de revenire: Școala Gimnazială ”Prof. Lucian Pavel” Oltenița, Școala 

Gimnazială ” Alexandru Vlahuță” Oltenița, Școala Gimnazială „D.I. Ghica” Radovanu, 

Școala Gimnazială nr 1 Ulmu, Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea, Școala Gimnazială nr.1 

Dorobanțu, Școala Gimnazială nr.1 Fundeni. 

 

    Prin inspecția școlară 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, s-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 2017-2018, pot fi sintetizate astfel:  

1. Concluzii privind capacitatea managerială de a-şi îmbunătăţi propria activitate (de planificare, 

organizare, monitorizare, evaluare) în scopul dezvoltării  instituţionale.  

     În majoritatea rapoartelor de inspecție se apreciază ca aspecte pozitive: modul de organizare a 

procesului de elaborare participativă a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ în baza 

evaluării mediului intern și extern, identificarea priorităților strategice care asigură atingerea 

performanțelor în activitatea copiilor / elevilor și a cadrelor didactice, asigurarea concordanței dintre 

viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale școlii și a politicilor educaționale naționale și locale, 

implicarea structurilor manageriale în realizarea proceselor ciclice de autoevaluare instituțională, de 

asigurare a calității și valorizarea informațiilor în revizuire a ofertei educaționale. 

   Ariile de îmbunătățire vizează: accentuarea eforturilor de (auto)formare specifică a membrilor 

structurilor manageriale, implicarea tuturor membrilor comisiilor CEAC în activități, precum și a 

cadrelor didactice și a beneficiarilor relevanți în procesul de asigurare a calității.  

   Se constată lipsa preocupării managerilor din câteva unităţi de învăţământ în utilizarea procedurilor 

specifice de evaluare şi de înregistrare a rezultatelor evaluării pentru grupurile vulnerabile sau aflate 

în situaţie de risc educaţional, precum şi pentru elevii capabili de performanţă.  

2. Concluzii   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 în majoritatea unităților de învățământ  un management 

financiar responsabil ce  stabilește  priorități pentru cheltuieli și  asigură o administrare și un control 

eficient. Aceștia coordonează elaborarea, monitorizarea și raportarea bugetelor pe programe prin 

implicarea factorilor educaționali în planificarea și gestionarea resurselor financiare și materiale, 

asigurarea transparenței actului decizional în administrarea resurselor financiare și materiale. 

Se asigură funcționarea sistemului de management financiar și control intern prin proiectarea un 

sistem de management financiar şi control conform Standardelor naţionale de control intern în 

sectorul public. 
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  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. Astfel, în majoritatea 

școlilor inspectate, spaţiile şcolare sunt adecvate, bine întreţinute, curate, asigurând un climat potrivit 

vârstei elevilor.  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 

primar dispun de o dotare didactico-materială modernă. Toate sălile de clasă de la grădinițe și nivelul 

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

Referitor la orele de educaţie fizică, acestea nu în toate școlile,  se desfășoară în săli de sport.   

   Conducerea şcolilor demonstrează preocupare pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor şcolare.  

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 multe dintre calculatoarele existente 

sunt uzate moral). 

   Ariile de îmbunătățire pe acest aspect  vizează: Aplicarea  procedurilor de responsabilizare a tuturor 

angajaților pentru respectarea regulamentului intern, monitorizarea activității tuturor structurilor din 

unitatea de învățământ și evaluarea periodică a  funcționalității lor, îmbunătățirea  calității 

procedurilor operaționale aplicate în instituția de învățământ pe toate domeniile de activitate.  

    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, 

conexiune slaba  la internet pentru comunicare. 

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. Concluzii privind competenţele de comunicare ale managerului şcolar cu beneficiarii educaţiei şi 

de implicare a comunităţii în  viața şcolii.  

   Aspectele pozitive identificate în rapoartele de inspecția din anul școlar 2017-2018  se referă la 

preocupările managerilor de a diversifica strategiile de promovare a imaginii unității de învățământ, 

de a promova în comunitate servicii educaționale și de voluntariat oferite de școală, de a încuraja  

implicarea actorilor educaționali în promovarea imaginii școlii. 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 electronice 

de comunicare și este asigurat accesul la informațiile de interes public.  

Ariile de îmbunătățire vizează: implicarea instituției de învățământ în proiecte educaționale, 

necesitatea diversificării metodelor de promovare a ofertei educaţionale, utilizarea mai bună a 

feedback-ului obţinut de la beneficiarii relevanţi pentru optimizarea ofertei educaţionale. Este 

indicată, și îmbunătățirea comunicării interne 

4. Concluzii 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 

celor 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 compartimentul management instituțional. 

 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: inspectori școlari, 

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

contribui în mod concret la asigurarea siguranței în mediul școlar.  
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 Având în vedere Legea 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 monitorizat, prin 

compartimentul management instituțional, activitățile din planul de măsuri privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ din județul Călărași. 

5. Concluzii privind respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor; modul de  soluționare a 

petițiilor și sesizărilor  

    Ca aspecte pozitive înregistrate în anul școlar 2017-2018 pot fi enumerate: respectarea prevederilor 

legale privind constituirea structurilor manageriale, capacitatea de proiectare strategică și 

operațională, existența documentelor și stabilirea corectă a fluxurilor de comunicare în majoritatea 

unităților de învățământ din județ.  

    In majoritatea unităților de învățământ inspectate, climatul organizațional stimulează angajarea si 

motivarea personalului in derularea unor  activități  care să stimuleze progresul școlar.  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. 

In anumite unități de învățământ există încă aspecte de îmbunătățit care vizează eliminarea 

formalismului din documentele proiective, eliminarea erorilor de completare a documentelor școlare, 

stabilirea clară, realistă a  priorităților de etapă și monitorizarea acestora, consultarea sistematică a 

beneficiarilor și optimizarea comunicării cu aceștia, intensificarea eforturilor de dotare și optimizare 

a spațiilor școlare. 

   Compartimentul management a răspuns prompt tuturor petiţiilor, solicitărilor, adreselor venite din 

partea cadrelor didactice / directorilor adjuncţi/directorilor / MEN. 

Au fost formulate, în timp legal, răspunsuri tuturor sesizărilor, reclamaţiilor, memoriilor,.  

În toate acţiunile de detensionare a stărilor conflictuale şi de sesizare a disfuncţiilor s-a  încercat  

eliminarea barierele create și găsirea unor  soluții optime rezolvării problemelor ivite. 

    Cercurile metodice cu directorii desfășurate semestrial pe cele trei zone teritoriale, în conformitate 

cu calendarul acțiunilor metodice au abordat teme de interes pentru directorii de școli („Influențe  

pozitive și   negative  asupra  imaginii  scolii” desfășurat la Școala Gimnaziala „ Mircea Eliade” 

Oltenița Școala Gimnaziala nr. 1 Ileana, Școala Gimnaziala nr. 1 Unirea pe semestrul I al anului școlar 

2017-2018 și  „Rolul managerului  școlar  în  misiunea  de  motivare  a  profesorilor / elevilor pentru  

realizarea  unui  act  didactic  de calitate”, pe semestrul al doilea al anului școlar 2017-2018 , la Liceul 

Teoretic ” Mihai Eminescu” Călărași, la Școala gimnazială nr. 1 Ciocănești si la Școala Gimnazială 

nr. 1 Tămădăul Mare. 

    Propunerile  de acțiuni și măsuri, la nivelul compartimentului ”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 2017-2018 se 

regăsesc în planul managerial al compartimentului și se fundamentează pe respectarea politicii 

macroeducaţionale promovate de MEN în contextul învăţământului călărăşean. Redefinirea 

întregului sistem de opţiuni, priorităţi, scopuri, obiective solicită focalizarea demersurilor pe 

asigurarea calităţii în educaţie ( prioritate naţională), proiectând învăţământul ca serviciu public 

orientat spre piaţa educaţională , iar şcoala – ca organizaţie deschisă către comunitate – furnizor de 

calitate. 

Din combinarea acestor dimensiuni compartimentului ”Management și dezvoltare instituțională” din 

cadrul   Inspectoratului Școlar Călărași şi-a fixat următoarele priorități: 

I. Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invatamant cu sistemul 

european de educatie si formare profesionala 

   - Asigurarea unui management de calitate 

   -Dezvoltarea institutionala; dezvoltarea relaţiilor de parteneriat comunitar 
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   - Promovarea valorilor europene 

II. Realizarea unui sistem educational stabil, echitabil, eficient si relevant 

- Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educationale de calitate 

- Prevenirea si combaterea marginalizarii si a excluziunii sociale prin cuprinderea in scoala a tuturor 

copiilor cu dizabilitati/cerinte educationale speciale si din grupuri vulnerabile 

III. Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul unitatilor/ 

institutiilor de invatamant 

- Asigurarea aplicarii prevederilor legislative in domeniul invatamantului preuniversitar 

- Reorganizarea retelei scolare in procesul descentralizarii si al eficientizarii directionarii resurselor 

financiare in educatie 

- Consolidarea capacitatilor institutionale la nivel local pentru promovarea de programe de dezvoltare, 

pentru un management educational performant 

IV. Proiectul de reformă al educaţiei timpurii 

- Asigurarea standardelor de calitate pentru educatia timpurie; monitorizarea curriculum-ului si a 

standardelor de calitate pentru educatia timpurie. 

V. Parteneriate si programe 

- Creşterea capacităţii instituţionale a ISJ şi a unităţilor de învăţământ din judet pentru elaborarea şi 

gestionarea unui număr mai mare de proiecte finanţate prin Fondurile Structurale Europene. 

- Creşterea relevanţei ofertei de programe educaţionale oferite de şcoala călărăseană pentru toate 

categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu 

nevoile şi interesele individuale ale acestora, cu cerinţele de pe piaţa muncii. 

 

 

CAPITOLUL  IV  ANALIZA  CALITĂȚII  PROCESULUI DE 

PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

 

IV.1. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL PRIN 

INSPECȚIA ȘCOLARĂ 

 

        Inspecția unităților de învățământ preuniversitar reprezintă o evaluare oficială a 

realizării scopurilor și obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități de învățământ, așa 

cum sunt acestea definite prin legislația în vigoare.  

       Compartimentul „Curriculum și inspecție școlară” a avut ca obiectiv prioritar 

monitorizarea si evaluarea calitatii procesului educational si sprijinirea unitatilor școlare în 

vederea consolidarii autonomiei institutionale si a îmbunatatirii calitatii ofertei educationale. 

        Inspecția școlară rămâne instrumentul important de evaluare, iar rezultatele ei, corelate 

cu informatii din alte surse , asigură o imagine clară a stării învățământului la nivelul 

județului și suport pentru acțiunile viitoare de reglare. 

     Graficul unic de monitorizare și control al anului școlar 2017-2018 a vizat menținerea 

unui echilibru între inspecțiile generale, cele tematice si cele de specialitate. 

  

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

de inspecţie şcolară 

- Legea Educației Naționala nr.1/2011 cu toate modificările și completările ulterioare; 

- Regulamenul de inspecție a instituțiilor de educație din invătămantul preuniversitar, 

OMECTS nr. 5547/06 octombrie 2011; 
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- Regulamentul de organizare si funcționare a unitaților de invătămant preuniversitar (ROFUIP) 

- Ordinul MENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr. 3027/2018 ; 

- Planul managerial al ISJ pentru anul școlar 2017-2018 

- O.M.E.N. Nr. 3382 / 24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018;  

- Procedura de inspecţie a ISJ Calarasi, revizuită în 2017; 

- Regulamentul  privind organizarea și funcționarea inspectoratelor şcolare ( OMENCTS nr. 

5530/05.10.2011 modificat prin OMENCTS nr. 3400/18.03.2015) 

- 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;   

   
 Funcțiile inspecției școlare 

– diagnoza, prognoza și prospecția sistemului de învățământ la nivel județean 

– planificarea și organizarea sistemului de învățământ preuniversitar; 

– monitorizarea eliminării disfuncțiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri necesare; 

– orientarea și îndrumarea metodologică a procesului de învățământ 
        

Principalele obiective ale inspecției școlare 

- Sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității de 

predare, învățare , evaluare și a procesului managerial; sprijinirea și consilierea cadrelor 

didactice în vederea creșterii calității actului didactic, a atingerii standardelor de performanță 

de către elevi; 

- Evaluarea calității aplicării curriculum-ului național și a curriculum-lui local, a activităților 

extracurriculare, a calității serviciilor educaționale - a ofertei educaționale, a managementului 

școlar, a activității personalului din unitățile de învățământ;  

- Creșterea calității serviciilor educaționale, a calității ofertei educaționale și a nivelului atingerii 

standardelor de performanță de către cadre didactice și preșcolari/elevi; 

- Determinarea concordanței dintre evaluarea internă (la nivelul unității de învățământ, 

comisiei/catedrei metodice etc.), evaluarea externă și situația reală din unitatea școlară; 

- Monitorizarea şcolilor cu rezultate slabe la examenele naţionale (Evaluare Naţională şi 

Bacalaureat 2017), precum şi a celor care înregistrează diferenţe mari între rezultatele la 

examenele naţionale şi evaluarea din şcoală, în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare; 

- Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii didactice în unităţile cu învăţământ special,  

alternativ sau particular; 

- Acordarea de consiliere metodică şi pedagogică a cadrelor didactice debutante sau a celor cu 

rezultate slabe în activitatea didactică; 

- Evaluarea conlucrării unității școlare cu părinții/ reprezentanții comunității locale, a modului 

în care aceștia sunt implicați în eficientizarea actului educațional; 

- Identificarea și reglarea disfuncțiilor din sistem, mai buna circulație a informației. 

Finalităţile inspecţiei şcolare:  
- Consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii eficienţei demersului didactic;  

- Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a 

acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala;  

- Consilierea conducerilor unităților de învăţământ în vederea realizării unui management 

educațional de calitate;  

- Eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; promovarea autoevaluării în rândul cadrelor 

didactice şi a directorilor unităţilor de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii continue a procesului 

instructiv-educativ şi atingerii standardelor de calitate în domeniul educației; 

-  Îmbunătăţirea comunicării intra- şi inter-instituţionale, inclusiv la nivelul întregii comunităţi;  

- Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; 
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Criteriile care au stat la baza selectării unităţilor de învăţământ si a cadrelor didactice 

inspectate 

- intervalul scurs între două inspecții generale/ tematice dintr-o unitate de învățământ; 

- rezultatele la examene naţionale 2017; 

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

didactice care au obţinut grade didactice; 

- semnalarea unor deficiențe în activitatea unității de învățământ referitoare la derularea procesului 

didactic, calitatea activității manageriale, conflicte între directori și cadrele didactice, disfuncții 

pe realția cu comunitatea, sesizaări și reclamații; 

Tipurile de inspecţii realizate 

 inspecții școlare generale.

 inspecții tematice; 

 inspecții  de specialitate; 

 inspectii privind asigurarea și evaluarea calității educației;

 inspecții de revenire;

 inspecții pentru rezolvarea de sesizări , reclamații;

a) Inspecţii școlare generale 

În anul școlar 2017-2018, au fost efectuate conform Graficului unic de monitorizare și control al ISJ 

Călărași, 9 inspecții generale în urmatoarele unități de învățământ: 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Perioada realizării 

inspectiei 

1  Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea  6-10.11.2017 

2  Școala Gimnazială ” Nicolae Petrescu”Dorobanțu 20-24.11.2017 

3  Școala Gimnazială nr. 1 Fundeni 04-08.12.2017 

4  Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița 26.02-02.03.2018 

5  Școala Gimnazială „Carol I” Călărași 19-23.03.2018 

6  Școala Gimnazială nr. 1 Perișoru  23-27.04.2018 

 

Obiectul principal al inspecţiilor şcolare generale realizate a fost întreaga activitate a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, în calitate de furnizori direcți de servicii educaţionale.  

Scopul inspecţiilor şcolare generale l-a constituit:  

a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ, concretizată prin furnizarea 

rapoartelor de inspecţie;  

b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării 

unităţilor 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;  

c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ şi a personalului didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi. 

  
 b) Inspecțiile de revenire efectuate pe parcursul celor doua semestre conform Graficului unic 

de monitorizare și control: 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Perioada realizării 

inspectiei 

1  Școala Gimnazială „Prof. Lucian Pavel” Oltenița 30.10-3.11.2017 

2  Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Oltenița 30.10-3.11.2017 
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3  Școala Gimnazială „Dimitrie I Ghica” Radovanu 11-15.12.2017 

4   Scoala Gimnaziala nr. 1 Ulmu  11-15.12.2017 

5  Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea 16-20.04.2018 

6  Școala Gimnazială nr. 1 Fundeni 30.04-4.05.2018 

7  Școala Gimnazială ” Nicolae Petrescu”Dorobanțu 16-20.04.2018 

  

Scopul  inspecțiilor de revenire a fost verificarea modului de realizare a obiectivelor stabilite 

în planurile de îmbunătățire a activității manageriale și de predare-învățare-evaluare 

și acordarea calificativelor definitive pentru echipa managerială și cadrele didactice de predare. 
 

c) Inspecţii tematice 

Scopul inspecţiilor tematice a fost colectarea şi analizarea informaţiilor în vederea 

valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor probleme ale școlii. 

Inspecţiile tematice s-au derulat în toate unităţile de învăţământ din judeţul Călărași, conform 

Graficului de monitorizare și control al ISJ Călărași. 

          Inspecțiile  tematice au vizat:  

– existența autorizațiilor de functionare (ASF, ISU) la nivelul unității de învățământ / 

structuri;            

– situația aprovizionării cu manuale școlare pentru anul școlar 2017–2018; 

– asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al anului şcolar 2017-2018; 

– verificarea realizării orarului unităţii şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 (cu respectarea 

strictă a Planurilor-Cadru în vigoare), existenta orei de dirigentie in orar la clasele de liceu; 

– verificarea respectarii prevederilor ROFUIP privind evaluarea personalului didactic 

(existenţa procedurii specifice). 

– verificarea componenţei formaţiunilor de studiu, (nr. de elevi / clasă, conform prevederilor 

ROFUIP, OMEN Nr.5079/2016, existenţa aprobării I.S.J Calarasi pentru clase sub şi 

respectiv peste efectivele legale admise) 

– verificarea încheierii si validarii situaţiei şcolare inainte si dupa sesiunea de corigente 

pentru elevii corigenţi sau cu situaţii neîncheiate în anul şcolar 2017-2018;  

– verificarea aprobării transferurilor de elevi din unitatea de învăţământ (inclusiv verificarea 

modului de de organizare şi desfăşurare a examenelor de diferenţe); 

– verificarea constituirii/ completării Consiliului de Administraţie; stabilirea tematicii 

sedintelor si a responsabilităţilor membrilor Consiliului de Administraţie; 

– verificarea gestionării actelor de studii și a documentelor școlare la nivelul unității de 

învățămant: existența proceselor –verbale de predare/primire a formularelor actelor de 

studii de catre unitatea de învățământ , în concordanța cu necesarul de  formulare solicitat; 

condițiile de păstrare și arhivare a actelor de studii și a documentelor școlare la nivelul 

unității; condițiile de întocmire și eliberare a actelor de studii și a documentelor școlare; 

stocul de acte de studii; 

– verificarea modului de înregistrare a progresului preşcolarilor de la începutul anului 

şcolar (existenţa procedurilor privind înregistrarea corectă a progresului preşcolarilor). 

– activitatea de îndrumare şi control, planificarea asistentelor la ore ale directorului, 

responsabilul comisiei metodice (existenţa procedurii privind observarea activităţii de 

predare/învăţare/evaluare); 

– verificarea organizării CDŞ pentru anul şcolar 2017-2018. 

– verificarea modului de realizare a şedinţelor cu părinţii (tematică, ritmicitate, activitatea 

de consiliere a părinţilor). 
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– monitorizarea frecvenței elevilor, verificarea existentei si aplicării  planului de măsuri 

pentru reducerea absenteismului  

– verificarea respectării principiului notării ritmice; 

– analiza modului in care este monitorizată situatia absentelor cadrelor didactice; 

– verificarea prelucrării metodologiilor privind examenele naţionale si a afișării acestora la 

avizierul școlii; 

– verificarea modalităţilor de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale 2018 si a 

planului de masuri privind îmbunătațirea rezultatelor la examenele nationale pentru anul 

scolar 2017-2018; 

– verificarea modalităţii de gestionare a conflictelor/actelor de violenţă la nivelul unităţii de 

învăţământ; existenta si aplicarea planului de masuri privind prevenirea si reducerea 

violentei in mediul școlar; 

– planificarea asistentelor la ore ale directorilor/directorilor adjuncţi / responsabili comisii 

metodice (existenţa procedurilor privind observarea activităţii de 

predare/învăţare/evaluare). 

– verificarea modului de realizare a măsurilor și recomandărilor stabilite în urma 

inspecțiilor tematice anterioare; 

– verificarea prelucrării la nivelul colectivului de cadre didactice (CP, comisii metodice) a 

Notei Ministerului Educației Naționale privind crearea rețelei de resurse educaționale 

deschise în cadrul inspectoratelor școlare județene ( RED);  

– verificarea prelucrarii OMEN nr. 3027/08.01.2018 privind modificarea și completarea 

ROFUIP si masuri intreprinse pentru actualizarea regulamentelor interne; 

– vericarea prelucrarii si respectarii OMEN nr. 3022 din 08.01.2018 privind aprobarea 

auxiliarelor didactice din invatamantul preuniversitar. 

– Monitorizarea activitatii unitatilor de invatamant in vederea  incheierii cursurilor sem II si 

a anului  școlar 2017-2018 : 

– Monitorizarea frecvenţei preşcolarilor (măsuri pentru monitorizarea prezenţei copiilor pe 

unitate; existenţa procedurii specifice). 

– Verificarea parteneriatului grădiniţă-familie (activitatea de consiliere, rezolvarea 

sesizărilor/reclamaţiilor, organizarea de activităţi extracurriculare). 

–  Monitorizarea procesului de reinscriere si inscriere  a copiilor între 3 și 6 ani în 

învățământul preșcolar , conform adresei MEN nr. 30062/27.04. 2018.  

– Monitorizarea frecvenţei elevilor la ore (planul de masuri pentru reducerea 

absenteismului), notarea ritmică a elevilor si parcurgerea integrală a materiei 

– Verificarea  si monitorizarea aplicarii planului  de masuri stabilit la nivelul scolii pentru 

imbunatatirea rezultatelor  la examenele nationale 2018. 

– Verificarea respectarii etapelor privind stabilirea si avizării programelor şcolare  de CDȘ 

de către inspectorii şcolari de specialitate, pentru anul scolar 2018-2019. 

– Verificarea modului de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii - ritmicitate, modul de 

informare, tematica şedinţei, comunicarea învăţător/profesor diriginte - părinţi. concluzii 

de pe urma acestor activităţi. 

– Efectuarea asistenţelor la ore de catre directorii unităţilor de învăţământ. 

 

 

http://www.isj-cl.ro/index.php/ro/management/legislatie/1187-ordin-3022-din-08-01-2018-privind-aprobarea-auxiliarelor-didactice-din-invatamantul-preuniversitar
http://www.isj-cl.ro/index.php/ro/management/legislatie/1187-ordin-3022-din-08-01-2018-privind-aprobarea-auxiliarelor-didactice-din-invatamantul-preuniversitar
http://www.isj-cl.ro/index.php/ro/management/legislatie/1187-ordin-3022-din-08-01-2018-privind-aprobarea-auxiliarelor-didactice-din-invatamantul-preuniversitar
http://www.isj-cl.ro/index.php/ro/management/legislatie/1187-ordin-3022-din-08-01-2018-privind-aprobarea-auxiliarelor-didactice-din-invatamantul-preuniversitar
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Constatări/aprecieri:  

 

– Existenţa documentelor de proiectare şi planificare a activităţii manageriale desfăşurate în 

unitatea şcolară;  

– Proiectarea managerială este realizată prin documente specifice: PDI/PAS, planuri manageriale 

anuale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, cu definirea unor priorităţi pe termen mediu 

şi lung;  

– PDI, planurile manageriale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, rapoartele de activitate 

ale unităţii şcolare şi ale echipelor manageriale, raportul de evaluare internă al Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt prezentate în Consiliile profesorale, în conformitate cu 

procesele-verbale ale întâlnirilor;  

– Rapoartele realizate cu prilejul inspecţiilor tematice conţin aprecieri şi recomandări cu privire la 

activitatea unităţii şcolare şi a echipei manageriale;  

– Diagnoza este realizată prin metode specifice: analiza SWOT, PESTE, iar evaluarea şi 

monitorizarea obiectivelor propuse din planurile manageriale cuprinde indicatori de realizare 

măsurabili;  

– Componenţa Consiliilor de administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost 

stabilită în cadrul Consiliilor profesorale, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  

– Consiliile de sprijin funcţionează pe baza unor planificări, există convocatoare ale şedinţelor, sunt 

emise hotărâri ale Consiliilor de administraţie;  

– Activitatea serviciilor auxiliare este coordonată corespunzător;  

– Elevii şi părinţii sunt informaţi permanent privind metodologiile de desfăşurare a examenelor 

naţionale;  

– Directorii şi responsabilii comisiilor coordonează corespunzător domeniile din sfera de 

competenţă, stimulează lucrul în echipă şi creează un climat eficient de muncă şi de 

responsabilitate.  

 

Recomandări generale: 

 

– Realizarea demersurilor specifice pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;  

– Respectarea termenelor şi cerinţelor formulate în raportările transmise către ISJ Călărași;  

– Revizuirea Regulamentelor de ordine interioară şi inserarea categoriilor de dispoziţii, în 

conformitate cu prevederile din Codul Muncii;  

– Completarea cu maximă responsabilitate a documentelor şcolare;  

– Respectarea tuturor etapelor precizate în legislația în vigoare, cu privire la evaluarea cadrelor 

didactice;  

– Respectarea procedurilor ce vizează transferurile elevilor;  

– Consultarea reală a elevilor şi a părinţilor în alegerea curriculumului la decizia şcolii;  

– Conferirea cadrului oficial tuturor documentelor din unitatea de învăţământ;  

– Implementarea unui sistem de control managerial intern în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

– Revizuirea şi aplicarea procedurilor privind asigurarea calităţii educației.  

  

d) Inspectii  de specialitate 

 

Obiectul principal al inspecţiilor de specialitate a fost activitatea didactică a educatorilor, 

institutorilor/învăţătorilor, profesorilor, profesorilor pentru învăţământul primar, profesorilor pentru 

învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori. 

Inspecţiile de specialitate au inclus: inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de 

specialitate realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate 

realizată în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I (inspecţie şcolară specială), și alte forme de 
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evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrelor didactice în domeniul de specialitate. 

Aspecte vizate: 

- Activitatea cadrului didactic (proiectare, predare–învățare, evaluare, reglare/ remediere, 

diferențiere a demersului educațional);  

- Modernizarea practicilor didactice şi centrarea demersului didactic pe elev;  

- Consilierea cadrelor didactice inspectate în vederea diversificării ofertei educaționale a 

unităților școlare;  

- Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție 

în carieră.  

 

Constatări/aprecieri: 

- Cadrele didactice au făcut dovada pregătirii unor proiecte de lecție corect întocmite, realiste, 

flexibile și ușor de transpus în practică;  

- Respectarea programei școlare în vigoare și preocupare pentru esențializarea și adaptarea 

conținuturilor la particularitățile de vârstă ale elevilor și la nivelul clasei;  

- Originalitatatea demersului didactic;  

- Creativitate în conceperea activităţilor;  

- Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor;  

- Gestionarea optimă a resurselor;  

- Asigurarea unui climat relaxat și motivant;  

- Utilizarea unor strategii de individualizare și diferențiere;  

- Accent deosebit pe realizarea aspectului formativ în cadrul lecţiei;  

- Lecţiile se desfăşoară într-un climat permisiv, încurajator, cu accent pe cooperare;  

- Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea şi autoformarea continuă;  

- Implicarea cadrelor didactice în viaţa şcolii;  

- Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare;  

- Unele documente şcolare preluate, fără a fi personalizate;  

- Dotarea necorespunzătoare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon, CD 

player, casete, CD-uri), atât de utile studiului limbilor străine;  

- Insuficienta antrenare a elevilor în activităţi de evaluare şi autoevaluare;  

- Slabă preocupare pentru utilizarea A.E.L sau a altor softuri educaționale;  

- Anumită reţinere a cadrelor în a-şi autoanaliza activitatea didactică;  

- Preocupare redusă faţă de proiectarea didactică modernă, abordarea C.D.Ş.-urilor în special în 

scopul completării normei didactice.  

 

 

 

Niveluri de evoluție în cariera 
didactică:definitivat,gradul 
didactic II, gradul didactic I, 
echivalarea titlului științific de 
doctor cu gradul didactic I 

Număr 

cadre 

didactice 

înscrise 

Număr inspecții efectuate 

speciale IC1 IC2 

 

Definitivat 

118 236 - - 

Gradul didactic II (toate 

sesiunile în derulare) 

150 66 52 32 

Gradul didactic I (toate 

sesiunile în derulare) 

236 93 47 96 

TOTAL 504 395 99 128 
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Recomandări generale: 

- Utilizarea strategiilor de tratare diferenţiată şi de abordare adaptată a parcursului didactic la 

particularităţile psihointelectuale şi de vârstă ale elevilor;  

- Stimularea creativității elevilor prin evidenţierea caracterului interdisciplinar al conţinuturilor;  

- Menţinerea caracterului aplicativ al activităţilor derulate.  

 

e)  Inspecţiile  pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor de învăţământ 

profesional si tehnic 

In conformitate cu Ordinul MECT 6308 din 19.12 2008, anexa 3 privind graficul aplicării 

instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ profesional si tehnic, Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Calarasi a emis Ordinul de serviciu nr. 4068 din 13.11.2017 prin care au fost 

desemnate echipele care s-au deplasat în cele 17 de unităţi şcolare care şcolarizează elevi în 

învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Calarasi. 

Aceste unitati scolare vizitate sunt in tabelul următor:  

Nr 

crt 

Unitatea scolara Mediul Observatii 

1 Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea Rural Comuna Borcea, Str. Scolii, Nr. 10 B 

2 Colegiul Economic Calarasi Urban Str. Griviţa Nr. 188 - Corp B 

3 Colegiul "Ștefan Bănulescu" Calarasi Urban Str. Prelungirea București, Nr. 1 

4 Colegiul Agricol "Sandu Aldea" Calarasi Urban Strada Bucureşti, Nr.10, Municipiul 

Călăraşi 

5 Liceul ”Danubius” Călărași Urban Călărași, Str. Bărăganului, Nr.26 

6 Liceul Tehnologic ,,Dan Mateescu"Calarasi Urban Prel.București, Nr.8-13 

7 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași Urban Călărași, Str. Prel. Sloboziei, Nr.2, Județ 

Călărași, Cod Poștal 910023 

8 Liceul Tehnologic ,, Duiliu Zamfirescu,, 

Dragalina 

Urban Str. General Ioan Dragalina , Nr.26 

9 Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea Urban Strada Nicolae Titulescu, Nr.5, Oras 

Fundulea, Judetul Calarasi 

10 Liceul Tehnologic "Constantin George 

Calinescu" Gradistea 

Rural Calea Calarasi Nr 108, Loc Gradistea, Jud 

Calarasi 

11 Liceul Alexandru Odobescu Lehliu Gara Rural Str. Viitorului, Nr. 9, Lehliu-Gara, Jud. 

Calarasi 

12 Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Manastirea Urban Şos. Oltenitei Nr.79, Manastirea - Călăraşi 

13 Liceul Tehnologic,, Ion Ghica,, Oltenița Urban Str.Argeșului Nr. 100 

14 Liceul Tehnologic ,,Nicolae Balcescu"  Oltenita Urban Sos Portului Nr. 4 

15 Scoala Postliceala Sanitara "Pompei Samarian" 

Calarasi 

Urban Str.Baraganului Nr.26 
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Puncte tari 

  Personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei si 

ofertei educaţionale, dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare, sprijinirea tuturor 

elevilor ,monitorizarea calitatii predării si învăţării, monitorizarea rezultatele elevilor; 

 Valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică; 

 Curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate de 

conducere şi ISJ; 

 Personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele; 

 Comunicarea în cadrul organizaţiei este eficientă; 

 Exista fisa postului pentru tot personalul; 

 Se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate; 

 Toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante, exacte, 

actualizate; 

 Elevii au acces la activităţi extracurriculare stagii de pregătire practică la agenţi economici şi 

în atelierele şcoală care sunt dotate conform specializărilor; 

 Posibilităţi de angajare a absolvenţilor în comunitatea locală; 

 Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii 

 Implicarea in procesul de evaluare a tuturor factorilor interesaţi.    

 

Puncte slabe 

 Putini factorii externi interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei 

educaţionale; 

 Nu sunt strategii şi procese care sa garanteze că manualul calităţii este accesibil tuturor 

factorilor interesaţi; 

 Nu există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi 

valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de către toţi membrii personalului şi de către 

factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică); 

 Informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt 

disponibile dar nu sunt publicate în mod regulat; 

 Se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu putine unităţi de ÎPT pentru    îmbunătăţirea   

experienţei de învăţare; 

 O parte a membrilor personalului nu sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire 

continuă a calităţii, in special suplinitorii calificati debutanti in unitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Scoala Postliceala Feg Calarasi Urban Str.Nicolae Titulescu, Nr.2. Calarasi 

17 Scoala Postliceala Feg Education Oltenita Urban Str.Mihai Eminescu Nr.23 
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IV. 2. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL DIN PERSPECTIVA DISCIPLINEI 

 

IV.2.1. EDUCAȚIE TIMPURIE 

 

1.Diagnoza resursei umane specific disciplinei 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 426 

Număr cadre didactice titulare: 293 

Număr cadre didactice debutante / def / grad II / grad I 

- Debutanți: 42 

- Definitivat: 72 

- Grad II: 146 

- Grad I: 172 

Număr de cadre didactice necalificate: 42 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspector: 91  

Număr de inspecții la profesorii debutanți / număr ore: 26 

Număr inspecții tematice în specialitate / număr ore: 12 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate:  

- proiectarea didactică 

- strategiile didactice utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare 

- activitățile extracurriculare 

Număr inspecții stadiale (inopinate) / număr ore: 2 

Număr inspecții realizate de metodiști:30 

a) curente:  

Grad I: 16 

Grad II: 7 

b) speciale:  

Grad I: 5 

Grad II: 5 

Definitivat:18 

 

Inspecții realizate de către metodiști:  

• Valorizarea activităţii metodistului: 

Metodiștii disciplinei educație timpurie s-au constituit într-o resursă valoroasă pentru 

Inspectoratul Școlar Județean Călărași, formând o echipă foarte bună cu inspectorul școlar pentru 

educație timpurie și implicându-se în mod responsabil în efectuarea inspecțiilor școlare în anul școlar 

2017-2018. Activitatea lor a fost valorizată prin îndeplinirea atribuțiilor specifice în grădinițele din 

județ. De remarcat este faptul că profesorii metodiști au oferit sprijin și modele practice și eficiente 

pentru activitatea didactică a cadrelor didactice, în special a celor debutante, printr-o consiliere de 

calitate. 

 

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

 

Aspecte pozitive:   
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 Aplicarea curriculumului pentru educație timpurie în acord cu politicile curriculare actuale, 

cu resursele existente la nivelul unității de învățământ, dar mai ales cu particularitățile de 

vârstă ale copiilor și cu nevoile și interesele acestora; 

 Respectarea în planificarea săptămânală a planului de învățământ în vigoare și a cerințelor 

curriculumului (interdisciplinaritate, abordare integrată a conținuturilor prin proiecte 

tematice); 

 Respectarea metodologiei specifice mijloacelor de realizare a activităților zilnice proiectate, 

(obiective, conținuturi, strategii didactice, evaluare), dar și cu particularitățile grupei de copii; 

 Utilizarea unor materiale didactice de calitate, achiziţionate sau confecţionate de educatoare, 

adaptate conţinuturilor planificate care să asigure reuşita activităţilor şi atingerea obiectivelor 

propuse; 

 Creativitatea cadrelor didactice în proiectarea activităților propuse; 

 Completarea corectă a documentelor școlare, în special a caietului educatoarei, conform 

informațiilor transmise prin scrisorile metodice ale MEN și a celor primite în cadrul acțiunilor 

metodice; 

 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, în întocmirea planificării și în conceperea demersului didactic zilnic; 

 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, portofolii etc., astfel încât să fie apreciate corect atât cunoștințele asimilate, cât și 

unele competențe formate; 

 Abordarea evaluării de tip ameliorativ și motivant al evaluării pentru copii; 

 Folosirea și aplicarea achizițiilor copiilor prin evaluare și feed-back permanent; 

 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;  

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

copiilor;  

 Monitorizarea și valorificarea rezultatelor obținute de copii în cadrul tuturor activităților și cu 

precădere a proiectelor;  

 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; 

 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;  
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 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; 

 Formularea corectă a obiectivelor operaționale sub formă de comportamente observabile și 

măsurabile;  

 Eficientizarea centrelor de activitate/interes prin folosirea lor în toate situațiile de învățare, 

prin dotarea acestora cu material didactic adecvat tematicii, atractiv, diversificat și care să 

acopere necesarul de nevoi, raportat la nivelul de dezvoltare al grupei. 

 

Cauze identificate: 

 

 Preluarea proiectării din ghiduri, îndrumătoare și internet fără adaptarea acesteia la specificul 

grupei; 

 Existenţa pe piaţă a unor publicaţii care nu respectă specificaţiile curriculumului și care sunt 

folosite ca auxiliare didactice; 

 Studierea insuficientă a Curriculumului pentru educația timpurie; 

 Lipsa aprofundării metodicilor de specialitate; 

 Superficialitatea unor cadre didactice (debutante, necalificate, grădinițe izolate) în întocmirea 

planificării anuale / săptămânale / zilnice; 

 Reticență în aplicarea informațiilor obținute la diferite forme de perfecționare în activitatea la 

grupă; 

 Comunicarea insuficientă cu celelalte cadre didactice din unitate, conducerea unității, grupa 

metodică, metodist în vederea dobândirii de abilități și competențe specifice cadrului didactic 

din educația timpurie. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

 Interesul majorităţii educatoarelor pentru realizarea unui act educațional de calitate; 

 Abordarea unui stil didactic preponderent comunicativ – formativ, stimulativ și motivant 

pentru copiii preșcolari, bazat pe afecţiune şi grijă pentru aceștia și derularea unui demers 

didactic în concordanță cu interesele și nevoile de dezvoltare ale copiilor; 

 Corelarea eficientă a strategiilor didactice cu obiectivele propuse și cu conținuturile riguros 

selectate; 

 Încurajarea copiilor să găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor întâlnite, să comunice 

între ei și cu adulții şi să ia decizii; 

 Desfășurarea activității pe centre de interes, 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; 

 Existența unui echilibru între activitatea de tip expozitiv și cea activ-participativă, între 

activitatea statică și cea dinamică; 

 Organizarea mediului educațional în acord cu temele proiectelor aflate în derulare și cu 

particularitățile de vârstă ale copiilor din grupă;  

 Utilizarea auxiliarelor didactice de calitate, avizate de MEN; 

 Utilizarea de către cadrele didactice a mijloacelor de învățământ moderne care să sporească 

calitatea actului didactic; 

 Utilizarea  materialelor didactice realizate în mod creativ de educatoare;  

 Organizarea mediului educațional în acord cu vârsta copiilor și specificul activităților 

derulate; 



 
 

61 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 Preocuparea unui procent destul de mare al cadrelor didactice pentru propria formare continuă 

și pentru punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de 

învățământ. 

 

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; 

 Selectarea conținuturilor în acord cu interesele actuale ale copiilor zilelor noastre și folosirea 

materialelor realizate de copii în scopul învăţării; 

 Eficientizarea spaţiului educaţional prin delimitarea clară a centrelor/sectoarelor de activitate 

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

precum și particularităților grupei de copii; 

 Studierea de către cadrele didactice debutante și de către cele care întâmpină dificultăți în 

demersul didactic a 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.   

 Evitarea utilizării în exces a fişelor de lucru ca modalitate de evaluare a activităţilor; 

 Diversificarea formelor de organizare a colectivului de preșcolari și înlăturarea tendinței de a 

lucra frontal;  

 

Cauze identificate: 

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

etc.);  

 Lipsa  exercițiului de proiectare didactică zilnică, specifică mijloacelor de realizare; 

 Ineficiența activității comisiilor metodice din grădinițe; 

 Lipsa  unor elemente de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice; 

 Slaba participare a cadrelor didactice din învăţămăntul rural, în special a celor debutante, la 

cursuri de formare; 

 Inspirarea din materiale  publicate, dar, de multe ori, fără o analiză minuțioasă și aport creativ; 

 

 

7. Activități / manifestări / întâlniri coordonate la nivel județean: 

 

I.  Întâlniri / ședințe de lucru ale consiliului consultativ al disciplinei 

 

- pregătirea activităților metodice, a concursurilor; 

- evaluarea dosarelor pentru obținerea gradației de merit; 

- stabilirea proiectelor derulate la nivel de județ. 

 

II.  Activități de formare continuă: 

1. Consfătuirea județeană anuală a cadrelor didactice din învățământul preșcolar; 

2. Secțiunea Educație timpurie a Simpozionului Internațional Orizonturi didactice Călărași; 

3. Consilierea și monitorizarea directorilor unităților de învățământ preșcolar, metodiștilor, 

responsabililor de cercuri pedagogice, a cadrelor didactice înscrise la examenele pentru 

obținerea titularizării și a gradelor didactice; 

4. Mese rotunde organizate în scopul diseminării unor proiecte educaționale; 
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III. Activitățile desfășurate în cadrul cercului pedagogic: 

Semestrul I    

Tema: „Frumosul, armonia, sunetul şi ritmul, ca valori ale artelor, cultivate la vârstele timpurii” 

Locul de desfăşurare a activităţii:  

Centrul metodic CĂLĂRAȘI I 

 Grădinița cu Program Normal nr.1 Modelu 

 Grădinița cu Program Normal nr.2 Satnoieni 

 Grădinița cu Program Normal nr.2 Călăraşi 

 

Centrul metodic CĂLĂRAȘI II 

 Grupa 1 - Grădiniţa cu Program Prelungit „Amicii” Călăraşi 

 Grupa 2 – Grădinița cu Program Normal Ștefan cel Mare 

 Grupa 3 - Grădinița cu Program Prelungit „Voinicel” Călăraşi 

 

Centrul metodic OLTENIȚA 

 Grădinița cu Program Normal nr.1 Gruiu 

 Grădinița cu Program Normal nr.2 Stancea 

 Grădinița cu Program Normal nr.6 Oltenița 

 

Centrul metodic LEHLIU 

 Grădinița cu Program Normal nr.1 Sărulești Gară 

 Grădinița cu Program Normal nr.1 Fântâna Doamnei 

 

Modalități de desfășurare: activități demonstrative (învățare / repetare cântece, jocuri cu cânt, jocuri 

muzicale, audiții muzicale), prezentare de materiale teoretice, activități pe ateliere cu cadrele 

didactice participante, exemple de bună practică 

 

Semestrul al II-lea    

Tema: „ Mișcare, dezvoltare, sănătate prin activitățile specifice cu preșcolarii” 

Locul de desfăşurare a activităţii: 

 

Centrul metodic CĂLĂRAȘI I 

 Grupa 1 – Grădinița cu Program Normal nr.1 Unirea 
 Grupa 2 – Grădinița cu Program Normal Stefan Voda 

 Grupa 3 - Grădinița cu Program Normal nr.1 Jegălia 

Centrul metodic CĂLĂRAȘI II 

 Grupa 1 - Grădiniţa cu Program Normal Dragalina 

 Grupa 2 – Grădinița cu Program Normal nr.1 Alexandru Odobescu 

 Grupa 3 - Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Ulmu 

 

Centrul metodic OLTENIȚA 

 Grupa 1 – Grădinița cu Program Normal Postăvari - Frumușani 
 Grupa 2 – Grădinița cu Program Normal nr.1 Ulmeni 

 Grupa 3 - Grădinița cu Program Normal nr.1 Crivat 

 

Centrul metodic LEHLIU 

 Grupa 1 - Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Fundulea  

 Grupa 2 – Grădinița cu Program Normal nr.1 Răzvani 
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Modalități de desfășurare: activități demonstrative (jocuri motrice, trasee aplicative), prezentare de 

materiale teoretice, activități pe ateliere și activități de mișcare cu cadrele didactice participante, 

exemple de bună practică 

 

IV.  Proiecte și programe naționale derulate la nivel județean: 
1. De la joc…la educație financiară! 

Scop: Formarea și informarea copiilor, cadrelor didactice și părinților cu privire la noțiuni elementare 

de educație financiară, în vederea sprijinirii dezvoltării personale și, implicit, a dezvoltării 

comunitare. 

Număr unități implicate: 30 

Număr preșcolari implicați: 1425 

Număr cadre didactice implicate: 88 

Parteneri: Banca Comercială Română – Sucursalele Călărași, Lehliu și Oltenița, familiile copiilor 

2. Nicio zi fără poveste! 

Scop: Familiarizarea copiilor cu cartea, cu valorile literare naţionale şi internaţionale; Stimularea 

interesului și a dragostei copiilor preşcolari pentru lectură; Dezvoltarea competenţei de comunicare a 

copiilor. 

Număr unități implicate: 29 

Număr preșcolari implicați: 1065 

Număr cadre didactice implicate: 60 

Parteneri: Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, Editura Romconcept International 

Solution, București, Editura CD Press, București, Tipografia Mediaprint Călărași, Biblioteca 

Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași, biblioteci orășenești, comunale, școlare, librării de carte, 

trupe de teatru pentru copii, școlile din localitățile unităților înscrise în proiect, familiile copiilor și 

presa locală 

3. Magie, joc, culoare – copilărie! 

Scop: Crearea de oportunităţi şi motivaţii pentru copiii şi cadrele didactice implicate din unităţile 

preșcolare,  prin abordarea şi utilizarea unor tehnici nonformale, pentru realizarea unor obiecte cu 

folosinţă imediată, în vederea pregătirii calitative pentru viaţă. 

Număr unități implicate: 11 

Număr preșcolari implicați: 250 

Număr cadre didactice implicate: 35 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Călărași, C.Kreul GmbH & Co.KG Hallerndorf – Germania 

prin INTEROFFICE SRL Brașov 

4. Academia Junior 

Scop: Stimularea dezvoltării psiho-motrice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a 

comunicării, precum și a capacităților și aptitudinilor de învățare la vârsta preșcolară și evaluarea 

nivelului de cunoștiințe sub forma jocului prin activități interdisciplinare; Valorificarea exemplelor 

de buna practică ale cadrelor didactice. 

Număr unități implicate: 14 

Număr preșcolari implicați: 600 

Număr cadre didactice implicate: 33 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Călărași, Smart Edu Publishing 

5. Cum să creștem sănătoși 

Scop: Formarea de deprinderi de viață sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preșcolară și școlară 

mică (grupa pregătitoare), punând accent pe importanța adoptării unui stil de viață sănătos 

(alimentație, igienă, mișcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de țigară, alcool și 

medicamente fără prescripție medicală) și a modalităților adecvate de rezolvare a conflictelor fără 

violență și de luare a deciziilor. 

Număr unități implicate: 14 / 36 grupe 
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Număr preșcolari implicați: 549 

Număr cadre didactice implicate: 47 

Partener: Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Călărași 

6. Patrula de reciclare 

Scop: Formarea și încurajarea unui comportament responsabil față de mediu a elevilor și a 

profesorilor. 

Număr unități implicate: 34 

Număr preșcolari implicați: 532 

Număr cadre didactice implicate: 62 

Unitate preșcolară câștigătoare: Grădinița cu Program Prelungit „Rostogol” Călărași,    Prof. Dinu 

Viorica (cea mai mare cantitate de baterii) 

Partener: Asociația Română pentru Reciclare – RoRec. 

7. Girafa – Rafa 

Scop: Cultivarea interesului pentru lectură şi pentru înțelegerea diferitelor texte;  

Număr unități implicate: 86 

Număr cadre didactice implicate: 568 

Partener: Romconcept International Solutions 

8. Kalokagathia 

Scop: Stimularea interesului pentru mişcare în vederea asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi 

a dezvoltării spiritului de competiţie. 

Număr unități implicate: 13 

Număr preșcolari implicați: 320 

Număr cadre didactice implicate: 23 

Parteneri: grădinițele din județ 

                  comunitatea locală 

9. Educăm așa! 

Scop: Dezvoltarea timpurie armonioasa şi ameliorarea vieţii copiilor în familie prin  sporirea 

abilităţilor parentale şi prin dezvoltarea unor tehnici de comunicare mai bune intre parinti si copii. 

Prevenirea abandonului copiilor, abuzului şi neglijării copiilor, aliniindu-se astfel, dezideratelor 

majore ale politicii de protecţie a copilului în Romania, în etapa actuală de restructurare a politicii 

sociale în acest domeniu. 

Număr unități implicate: 23 

Număr părinți implicați: 126 

Număr cadre didactice implicate: 12 

Parteneri: Fundația ”Copiii Noștri” 

 

V. Concursuri și festivaluri județene: 

1. Cu pași mici pe scena mare, Ediția a IV-a 

Scop: Valorizarea tradiţiei şi creaţiei artistice populare pentru amplificarea şi revigorarea activităţilor 

la nivelul educaţiei timpurii în contextul socio-cultural actual. 

Număr unități implicate: 17 

Număr preșcolari implicați: 330 

Număr cadre didactice implicate: 37 

Parteneri: Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, Editura Romconcept International 

Solution, București, Editura CD Press, București, SC Ookee SRL București 

2. Moștenitorii, Ediția a III-a 

Scop: Cunoașterea, păstrarea și transmiterea colindelor și obiceiurilor tradiționale românești prilejuite 

de sărbătoarea Nașterii Domnului, prin implicarea preșcolarilor, cadrelor didactice, părinților și a 

comunității în organizarea și desfășurarea activităților. 

Număr unități implicate: 25 
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Număr preșcolari implicați: 350 

Număr cadre didactice implicate: 70 

Parteneri: Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, SC ALGAP SRL 

 

VI. Proiecte de parteneriat cu unități similare din alte județe / țări: 

1. La fântâna cea română 

Scop: Sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară, conştientizarea asupra 
protejării, conservării şi perpetuării acestora. 
Număr unități implicate: 20 

Număr preșcolari și școlari implicați: 2375 

Număr cadre didactice implicate: 95 

Parteneri: unități similare din București, județele Cluj, Galați, Ialomița și din Republica Moldova 

(Chișinău, Ialoveni, Ulmu, Bardar) 

Colaboratori: reprezentanți ai utorităţilor locale, specialişti în domeniu (muzeografi, etnografi, 

bibliotecari, interpreţi de muzică populară vocală şi instrumentală, dansatori populari, artişti și meșteri 

populari  meşteşugari etc.), presă şi televiziuni locale, agenţi economici, voluntari    

  

VII. Schimb de experiență cu alte județe: 

1. Participare la Zilele Învățământului Preșcolar Clujean 

Participanți din județul Călărași: 3 cadre didactice  

2. Participare la Festivalul Zâmbetul Copilăriei – Anișoara Ciobanu Ilfov 

Participanți din județul Călărași: inspectorul școlar pentru educație timpurie (membru al 

juriului), 1 formație de dans popular ”Mugurașii Munteniei” GPP Aricel Călărași, 1 formație de 

dans ritmic  - GPN Jegălia. 

 

VIII. Prezentare de carte didactică: Vasile Molan – Didactica domeniului Limbă și Comunicare 

din învățământul preșcolar, Editura Miniped, București, 2017. 

 

IX. Pilotarea aplicării noului curriculum la nivelul județului: 

Perioada de pilotare: semestrul al II-lea al anului școlar 2017 – 2018 

 

8. Analiza SWOT a disciplinei în urma activităților realizate: 

 

Puncte tari: 

 Interesul crescut al majorității cadrelor didactice din județ pentru înțelegerea noului 

curriculum și adaptarea lui la particularitățile grupelor de copii; 

 Capacitatea cadrelor didactice de proiectare, organizare, desfășurare / manageriere și evaluare 

a activității didactice concretizată în demersuri didactice creative, originale, care au la bază 

un echilibru permanent și coerent între cerințe și posibilități; 

 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 unui semestru/an 

școlar) 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; 

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

evaluare; 

 Utilizarea evaluărilor în efectuarea diagnozelor și prognozelor corecte și 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, fiind prietenos, amenajat pe centre de interes și adaptat vârstei copiilor și 

subiectului abordat; 

 Eficientizarea tuturor facilităților unităților de învățământ în procesul didactic și 

confecționarea permanentă de către cadrele didactice a materialului didactic necesar predării-

învățării-evaluării; 

 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; 

 Grija permanentă pentru sănătatea și securitatea copiilor; 

 Stabilirea unor relații de parteneriat real și eficient cu familia și comunitatea; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare iniţială și perfecţionare continuă 

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

 Numărul mare de cadre didactice înscrise la examenele pentru obținerea gradelor didactice; 

 Participarea cadrelor didactice la activități diverse de formare continuă, cu accent pe cursurile 

de formare care facilitează obținerea de credite profesionale transferabile; 

 Valorificarea competențelor dobândite prin cursurile de formare oferite de CCD sau alți 

furnizori de formare prin aplicarea lor în demersul didactic; 

 Existența în unitățile de învățământ a unor cadre didactice cu vocație pedagogică, în vederea 

realizării unui dialog profesional, a însușirii unor exemple de bune practici; 

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

de către majoritatea cadrelor didactice; 

 Ponderea mare a  cadrelor didactice calificate și cu experiență didactică; 

 Implementarea a cel puțin un proiect sau program educațional național sau județean în fiecare 

grădiniță; 

 Existența portofoliului cadrului didactic, în conformitate cu cerințele MEN. 

 

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; 

 Dificultăți în proiectarea și desfășurarea activităților integrate; 

 Teama unor cadre didactice față de metodele moderne de abordare a actului educațional și, 

implicit, tendința spre conservarea abordării tradiționale prin 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; 

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

a conducerii unității de învățământ și a cadrelor didactice pentru organizarea acestuia în sensul 

stimulării preşcolarilor;  

 Inexistența sălilor de sport în foarte multe grădinițe; 

 Dotarea unor unități de învățământ cu materiale și echipamente sărace și învechite; 

 Folosirea în mică măsură și în mod formal a unor mijloace moderne de învăţământ: video-

proiector, soft-uri educaţionale, lecţii asistate pe calculator, deși majoritatea grădinițelor sunt 

dotate cu astfel de materiale; 
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 Numărul foarte mic al materialelor de specialitate nou apărute, existente în bibliotecile unor 

instituții de învățământ; 

 Reticența unor cadre didactice în asumarea rolului de propunătoare ale activităților  

 Utilizarea sporadică a studiului individual de specialitate pentru autoperfectionare; 

 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; 

 Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar, pentru   

dezvoltarea şi susţinerea învățământului preşcolar; 

 Implicarea partenerilor sociali, a consiliilor locale, în acțiunile organizate de către instituțiile 

preșcolare, în îmbogățirea bazei materiale a acestora; 

 Parteneriatele cu diverse instituții furnizoare de programe educaționale specifice vârstei 

preșcolare; 

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

ale predării în învățământul preșcolar călărășean; 

 Oferta bogată de formare inițială / completare de studii în domeniul didactic a centrelor 

universitare apropiate (București, Constanța) 

 Existența unei palete largi de cursuri de formare oferite de CCD Călărași și de alți furnizori 

de formare, care pot asigura cadrelor didactice competențe necesare în creșterea calității 

demersului didactic; 

 Deschidere din partea inspectorului de specialitate și a responsabilelor de centru metodic / 

grupă metodică în vederea abordării cu succes a temelor propuse în cadrul acțiunilor metodice; 

 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;  

 Mediatizarea prin mass-media a activităţilor din grădinițe. 

 

Amenințări:  

 

 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; 

 Subfinanţarea sistemului de învățământ; 

 Slaba preocupare a autorităților pentru dotarea unităților de educație timpurie în vederea 

cuprinderii copiilor de vârstă antepreșcolară (inexistența spațiilor, inexistența mobilierului 

adaptat vârstei, absența cursurilor de formare a puericultorilor, lipsa soluțiilor pentru 

asigurarea personalului de suport – îngrijitoare, ajutor de educatoare, puericultor ), în 

condițiile numărului mare de cereri de înscriere; 

 Lipsa grădinițelor în unele localități rurale de domiciliu al copiilor de vârstă preșcolară; 
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 Slaba implicare a școlilor coordonatoare în activitatea grădinițelor – structuri ale acestora, atât 

sub aspectul derulării procesului instructiv – educativ, cât și din punct de vedere al asigurării 

resurselor materiale și financiare; 

 Creșterea rezistenţei la schimbare a unor cadre didactice;  

 Birocraţia excesivă, care solicită foarte mult din resursele de timp ale cadrelor didactice, în 

detrimentul activității didactice. 

 

9. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018 – 2019: 
 Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie (copii de la naștere la 6 ani); 

 Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin adaptarea actului didactic la 

particularitățile fiecărei grupe de copii și la particularitățile individuale ale copiilor; 

 Îmbunătățirea prestațiilor profesionale prin: 

- buna cunoaștere a cerințelor curriculare; 

- aprofundarea cunoștințelor metodologiei de predare și evaluare; 

- cunoașterea psihopedagogică a preșcolarilor și a procesului de dezvoltare umană și aplicarea  

eficientă a setului de instrumente elaborat de MENCȘ, pentru stimularea, monitorizarea şi 

formarea continuă a tuturor cadrelor didactice; 

- implicarea activă a cadrelor didactice în procesul educativ; 

- 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: 

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

progresul şcolar al tuturor copiilor; 

- 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 și inițierea și 

derularea de proiecte și programe noi, în acord cu recomandările MEN; 

 Participarea cadrelor didactice, cu preponderență debutante, la programele de formare 

continuă, inițiate de ISJ  și CCD Călărași, cu accent, în special, pe proiectarea didactică; 

 Valorificarea experienței dobândite în cadrul  programelor de formare continuă, al acțiunilor 

cercurilor pedagogice, în activitatea proprie la grupă și prin studiul individual; 

 Monitorizarea desfășurării comisiilor metodice în mediul urban și rural; 

 Consilierea cadrelor didactice debutante; 

 Realizarea unor schimburi de experiență între grupele / centrele metodice din județ și cu alte 

județe; 

 Asigurarea facilităților necesare fiecărei unități de învățământ; 

 Intensificarea demersurilor pentru asigurarea condițților necesare cuprinderii în unitățile de 

învățământ a copiilor de vârstă antepreșcolară; 

 Interrelaţionarea pozitivă și eficientă cu toți partenerii educaționali prin comunicare, 

negociere și conflict constructiv. 
 

Inspector școlar pentru educație timpurie 

Prof. Georgica OLTEANU 
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IV.2.2. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 

1.Diagnoza resursei umane specifice disciplinei 

RESURSE UMANE  
Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 751 

Număr cadre didactice titulare /calificate: 588 

Număr cadre didactice debutante  : 46 

Număr cadre didactice -definitivat: 67 

Număr cadre didactice grad II : 128 

Număr cadre didactice grad I : 347 

Număr de cadre didactice necalificate: 163 

 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei:::: 

Inspecţii realizate de către inspectorul şcolar : 81 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 18 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 22 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 24 

Număr inspecții de specialitate: 

 

 

 

 

• 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 învățare, a 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/ consilierea  cadrului   didactic  inspectat de a  integra T I C  în activitatea didactică; 

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

diferențiată; 

Specialitatea 

Număr cadre didactice inspectate: 

Inspecţii 

curente 

Calificative 

acordate 

F
ăr

ă 
ca

li
fi

ca
ti

v
 

Inspecţii speciale Note acordate 
Nr. 

Inspecţii 

efectuate 

de 

metodiști 
Gr. 

II 
Gr. I S A B FB 

 
Def Gr. II 

Gr. 

I 
8 9 10 

Învățământ 

primar 22 37 - - 2 57 - 58 4 29 2 13 
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- Evaluarea/ consilierea  cadrului     didactc  inspectat de a integra elementele de evaluare in cadrul 

activităților de predare-învăţare ; 

 -Consilierea cadrelor didactice în 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, evaluare națională 

clasele a II a, a IV a (rapoarte  de analiză, planuri de măsuri, proiectarea de trasee  individuale de 

învățare pentru fiecare clasă). 

 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

 

 

Obiectivele activităţii 

colectivului de metodişti 

Aspecte pozitive 

 
Aspecte negative 

 

- transmiterea informaţiilor cu 

caracter didactic spre 

inspectorii de specialitate, în şi 

din teritoriu; 

- promovarea unui sistem activ-

formativ de învăţare, instituirea 

unor relaţii interactive de 

parteneriat învăţător – elev în 

procesul de predare – învăţare – 

evaluare; 

- proiectarea activităţii 

didactice din învăţământul 

primar,  în concordanţă cu 

curriculumul naţional; 

- stimularea şi dezvoltarea unei 

activităţi de redescoperire şi 

experimentare în activitatea 

didactică. 

 

- 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 

- nu s-a manifestat în toate 

situaţiile exigenţa necesară , 

aspect ce rezultă din unele 

rapoarte întocmite de către 

profesorii metodişti 

 

 

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

Constatări pozitive Aspecte de remediat 

-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 

-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; 
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vârstei, asigurându- se releţionarea obiectivelor şi 

conţinuturilor informaţionale. 

 

 

 

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

asistate: 

 

Aspecte pozitive Aspecte care necesită îmbunătăţiri 

Existenţa documentelor personale de 

planificare/proiectare a activității didactice conform 

orientărilor metodologice în vigoare, formarea 

competențelor de bază prevăzute de finalitățile 

curriculare. 

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. 

  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. 

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. 

   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.            

Activitățile integrate, interdisciplinare la 

clasele pregătitoare și clasa I sunt, în 

general, desfășurate formal . 

OPORTUNITĂŢI 

- crearea de programe recuperatorii pentru elevii care 

intâmpină dificultăți, elevii cu C.E.S., punându-se 

accent pe invățarea diferențiată; 

- diversificarea situațiilor de aplicare a cunoștințelor și 

deprinderilor specifice disciplinelor de studiu; 

- valorificarea/eficientizarea  jocului didactic pentru 

dezvolatrea competențelor de bază si a operării 

conștiente cu noile cunoștințe; 

 - organizarea unor activități de învățare care să 

antreneze operațiile gândirii (analiza, sinteza) precum 

și gândirea interogativ-reflexivă; 

CAUZE IDENTIFICATE 

-Formarea iniţială a debutanţilor nu se 

ridică mereu la standardele profesionale 

adecvate disciplinei predate . 

-Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie 

educaţională,privind calitatea în educaţie 

. 

-Lipsa spaţiului şi al dotărilor 

corespunzătoare în unele unităţi şcolare. 
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- crearea situațiilor de invățare în care metodele 

interactive și cele de explorare-investigare a realității să 

faciliteze relizarea conexiunilor interdisciplinare; 

- propunerea unor teme care vizează inteligențele 

multiple; 

- monitorizarea elevilor prin utilizarea matricei de tip 

obiectiv-elev si consemnarea rezultatelor elevilor la 

evaluarile formative, nu doar la cele inițiale si 

sumative. 

 

 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 

-Organizarea și monitorizarea Consfătuirilor județene ale cadrelor didactice de specialitate 

învățământul primar pe centre metodice și 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 2018-2019, a 

organizării  „Zilei Porților deschise”, a respectarii metodologiei de inscriere la clasa pregatitoare ; 

- 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 2017-2018 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 al învățătorilor; 

-Participarea cu lucrări în cadrul simpozionului internațional „Orizonturi didactice ”, ediția XVI, 

2018; coordonare- secțiunea învățământ primar; 

-Consilierea cadrelor didactice debutante/necalificate; 

- Organizarea  Examenului de bacalaureat şi  Evaluare Națională. 

             

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

 

Puncte tari:  

 

Puncte slabe:  

 

- întocmirea planificărilor calendaristice şi a 

proiectărilor secvenţiale, pe unităţi de 

învăţare/tematice, în concordanţă cu obiectivele 

cadru/competenţele generale şi obiectivele de 

- nepersonalizarea, de către unele cadre 

didactice, a documentelor de proiectare şi 

planificare; acestea nu reflectă abordarea 

diferenţiată şi nici reglarea abordării pe 
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referinţă/competenţele specifice din 

Curriculumul Naţional;  

- 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.  

 

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;  

- desfăşurarea, în unele şcoli, de activităţi 

formale, ineficiente în cadrul comisiei 

metodice a învăţătorilor. 

 

Oportunităţi:  

 

Ameninţări: 
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- 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 

- 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 2018-2019: 

 

Accesul la educaţie:  

 

Calitate in educaţie:  

 

Îmbunătăţirea 

colaborării cu 

părinţii/comunitat

ea locală:  

- 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;  

- tratarea diferențiată până la 

individualizare, 

- reducerea absenteismului;  

- combaterea abandonului şcolar;  

 

- 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 

-Implicarea 

familiei/comunităţii 

locale în 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor şcolare 

şi extraşcolare; 

- consilierea 

părinţilor privind 

educaţia copiilor în 

mediul familial. 
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dificultate, în funcţie de 

aptitudinile elevilor.  

 

 

 

 
Inspectori școlari, 

prof. Melania Vulpoiu 

prof.Corina Nicoleta Magearu 

 

IV.2.3. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018:195,60 

Număr cadre didactice titulare: 173 

Număr cadre didactice debutante/def./grad II/grad I 

- Debutanți: 7 

- Definitivat:50 

- Grad II: 48 

- Grad I: 80 

Număr de cadre didactice necalificate:2 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 65 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 26/96 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 19/35 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 5/14 

Număr inspecții:68 

a) curente: gradul I -16; gradul II –11 ; total - 27 

b) speciale: grad I:14, grad II:9, def:  9x2 = 18 definitivat - total  - 41 

Inspecții realizate de către metodiști: 29 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

 Atât prin inspecțiile de consiliere a debutanților, cât și cele pentru obținerea gradelor didactice 

profesorii metodiști au oferit un sprijin real pentru perfecționarea profesorilor prin învățarea 

continuă, aceste activități fiind un prilej de consiliere științifică și metodică, precum și un 

schimb de experiență util. 

 Profesorii metodiști au urmărit modul în care s-a proiectat și desfășurat activitatea didactică 

la clasa a V-a, în conformitate cu noua programă, atât prin inspecția de specialitate, cât și în 

cadrul activităților metodice planificate pentru anul școlar 2017-2018 la disciplina Limba și 

literatura română. 

 Se remarcă implicarea profesorilor metodiști în organizarea și desfășurarea olimpiadelor 

școlare la nivel local și județean, a Concursului cu participare internațională ”Ion Barbu – Dan 

Barbilian. 

 

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



 
 

76 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

Aspecte pozitive: 

 Proiectarea didactică este, în cele mai multe cazuri, eficientă, corectă şi adaptată nivelului și 

particularităților claselor de elevi. 

 S-au diversificat cursurile opționale și s-a îmbunătățit calitatea programelor  propuse de 

către cadrele didactice; numărul opționalelor care  vizează dezvoltarea competenţelor de 

lectură şi formarea abilităţilor de viaţă la elevi este în  creștere. 

 Se asigură rigoarea științifică a conținuturilor predate; profesorii sunt preocupați să  aleagă 

strategii didactice care să faciliteze însușirea conștientă a acestora de către elevi. 

 Demersul didactic este axat pe formarea de competenţe, pe dezvoltarea deprinderilor. 

 În evaluare se urmărește îmbinarea tipurilor de itemi în teste sau fişe de lucru; testele aplicate 

sunt adaptate la structura subiectelor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. 

 Este tot mai evidentă preocuparea de a-i familiariza pe elevi, pe tot parcursul celor patru ani 

de gimnaziu/ liceu, cu specificul probelor de examen, cu modalitatea de abordare a diverșilor 

itemi regăsiți în subiecte. 

Aspecte care necesită îmbunătățiri:  

 Proiectarea curriculară centrată pe competenţe nu este întotdeauna urmată de dezvoltarea 

unei strategii didactice eficiente care să urmărească formarea acestor competenţe. 

 Strategiile didactice proiectate și utilizate nu permit întotdeauna adecvarea demersului la 

stilurile individuale de învățare, la particularităţile claselor. 

 Se constată uneori tendința de a proiecta activitatea didactică preponderent frontal sau în 

grup  

( remarcată la profesorii cu mai puțină experiență la catedră). 

 În proiectare nu este consecventă preocuparea de a utiliza metodele alternative de evaluare. 

Cauze identificate: 

 Proiectele unităților de învățare nu sunt personalizate, astfel încât să corespundă realităților 

oferite de clasa de elevi. 

 Programele cursurilor opționale sunt înaintate spre avizare cu întârziere, ceea ce reduce din 

timpul pentru sprijinul acordat în direcția îmbunătățirii activității de proiectare. 

Recomandări 

 Personalizarea planificării unităților de învățare în funcție de realitățile oferite de clasă. 

 Dozarea corespunzătoare a gradului de dificultate în procesul învăţării, dezvoltarea gândirii 

critice și a capacităţii de autoevaluare. Utilizarea diferitelor tipuri de evaluare care să 

răspundă nevoilor elevilor. 

 Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele activ-participative și adaptarea conținuturilor și 

activităților de învăţare. 

 Diversificarea temelor pentru acasă, prin adăugare de itemi la alegere. Verificarea caietelor 

de teme și corectarea acestora. 

 Mai multă atenție acordată  organizării activităților de grup, în special a  momentelor de 

transfer al experienței, de la o echipă la alta. 

 Identificarea unor metode didactice prin care elevii să fie stimulați pentru obținerea unor 

rezultate mai bune la concursuri și olimpiade școlare relevante. 

 Respectarea calendarului de avizare a CDȘ. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

Aspecte pozitive: 
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 Asigurarea rigorii științifice a conținuturilor predate și preocuparea pentru alegerea unor 

strategii didactice care să faciliteze însușirea conștientă a acestora de către elevi. 

 Apelul la un număr diversificat de resurse didactice motivante şi relevante, atât pentru tema 

abordată, cât şi pentru reliefarea valenţelor estetice şi educative ale textelor literare şi a 

elementelor de interculturalitate, conform noii programe de cls aV-a ( fișe de portofoliu, fișe 

de lucru, fișe de evaluare, ecranizări ale operelor literare, fișiere audio, dicționarul explicativ, 

dicționarul de termeni literari). 

 Proiectarea unor situații de învățare menite a solicita participarea creativă a elevilor. 

 Crearea unor scenarii didactice care permit valorificarea cunoștințelor anterioare și a 

experienței de viață a elevilor. 

 Organizarea colectivului și a activității astfel încât să asigure implicarea afectivă şi  climatul 

optim, în timpul activităţilor didactice. 

 Stabilirea și dozarea corectă a sarcinilor de lucru și a a temelor pentru acasă. 

 Îmbinarea diferitelor tipuri de activitate: individuală, frontală, pe grupe/în echipă. 

 Preocuparea permanentă pentru motivarea și activizarea elevilor, formarea deprinderilor de 

muncă independentă. 

 Autoevaluarea obiectivă  şi receptivitatea manifestată de cadrele didactice asistate ( se remarcă 

tendința acestora de a pune în practică recomandările primite anterior); buna comunicare cu 

inspectorul școlar și profesorul metodist.   

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

 Discordanţa dintre proiectare şi demersul didactic propriu-zis, în anumite cazuri. 

 Insuficienta adaptare a exigențelor la particularitățile de vârstă ale elevilor; preocuparea 

pentru tratarea diferențiată a elevilor, apelul sporadic la strategii de diferențiere și 

individualizare.  

 Abordarea nu întotdeauna eficientă a textului literar, fără valorificarea lexicului, a 

particularităţilor morfosintactice, fără gradarea elementelor de dificultate, care ar facilita  

receptarea acestuia de către elevi. 

 Neimplicarea, mai frecventă, a elevilor în evaluare, prin apel la autoevaluare și 

interevaluare/coevaluare. 

 Gestionarea, uneori deficitară, a timpului afectat orei de curs. 

 Lipsa unei abordări diferențiate a activității cu scopul de a oferi tuturor elevilor șansa de a 

lucra. 

 Verificarea superficială a temelor, fără valorificarea acestora, prin completări, explicații sau 

aprecieri relevante; apel insuficient la tema pentru acasă cu sarcini de lucru diferențiate. 

 Monitorizarea ineficientă a activităților pe grupe, în anumite situații,lipsa  liantului  unor  

secvențe  de  învățare în  cazul  acestui tip de activitate  (concluzii, completări, scheme pe 

tablă). 

 Slaba atenție acordată corectării răspunsurilor orale, în anumite situații ( enunțuri incomplete 

sau incorecte). 

 Contextele  de învățare create  nu determină exprimarea perspectivei personale și 

creativitatea; sarcinile de lucru vizează uneori simpla reproducere a unor informații, a 

regulilor gramaticale, a definițiilor. 

 Elaborarea itemilor/sarcinilor de evaluare nu urmărește întotdeauna diversitatea, caracterul 

inedit, atractivitatea, care să-i motiveze pe elevi pentru participarea la procesul evaluării și în 

elaborarea răspunsului personalizat.  
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Cauze identificate 

 Inconsecvența în derularea  programelor  ameliorative pentru elevii cu dificultăți în învăţare. 

 În unele situații, colectivele sunt prea numeroase, fapt ce îngreunează abordarea diferențiată 

a activității. 

 Reticența unor cadre didactice în a valorifica tehnica modernă și metodele didactice atractive. 

 Elevii care au studiat o perioadă de timp în străinătate manifestă dificultăţi de adaptare. 

 Absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar contribuie la rezultatele slabe înregistrate 

în pregătirea elevilor la nivelul unor școli.  

 Colaborarea școală – familie este în unele școli deficitară, ceea ce determină slaba implicare 

a părinților în viața școlară. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 Organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare  – faza locală și  judeţeană, pregătirea 

loturilor în vederea participării la etapa naţională (Olimpiada de limba și literatura română 

pentru elevii de gimnaziu și liceu, Olimpiada de lectură ”Lectura ca abilitate de viață”, 

Olimpiada de lingvistică ”Solomon Marcus”, Olimpiada de limbi clasice, Olimpiada pentru 

elevii din mediul rural ”Universul cunoașterii prin lectură”, Concursul Național 

interdisciplinar ”Cultură și spiritualitate românească”, Concursul Național Transcurricular 

de lectură și interpretare ”Ionel Teodoreanu” ) – 1110 participanți la etapa județeană, 1 

premiu I, 1 premiu II, 4 menţiuni și 6 premii speciale obținute la etapa națională.    

 Organizarea concursului de literatură (gimnaziu și liceu)  din cadrul Concursului cu 

participare internațională“ ION BARBU – DAN BARBILIAN”-  ediţia a XXII-a (142 de 

elevi participanți din 16 judeţe, municipiul București și Republica Moldova), 3 premii 

(I,II,III) și 7 mențiuni obținute de elevii județului Călărași.  

 Participarea elevilor județului cu lucrări la Conferința internațională ,,Grigore Vieru - un 

spirit care a aprins cuvintele neamului românesc" (ediția a IX-a, Chișinău). 

 Coordonarea elaborării și transmiterii propunerilor de subiecte din cadrul județului pentru  

            olimpiada națională. 

 Organizarea simulării și desfășurării examenelor naționale. 

 

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

Puncte tari: 

 Preocuparea profesorilor de limba și literatura română pentru perfecționarea prin grade 

didactice - numărul mare de cadre didactice titulare cu o pregătire ştiinţifică şi metodică bună 

care au obţinut gradele didactice I şi II în specialitate. 

 Continuitatea la clasă care oferă posibilitatea realizării unei proiectării eficiente, de lungă 

durată. 

 Receptivitatea la nou, preocuparea de a descoperi modalități de a păstra și dezvolta interesul 

elevilor pentru limba și literatura română. Proiectarea și realizarea în cele mai multe dintre 

școlile județului a unor demersuri personalizate, a unor ore de pregătire suplimentară pentru 

elevii cu dificultate la învățare, respectiv pentru elevii capabili de performanță. 

 Rezultate semnificative la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor cuprinse în 

calendarul MEN.  

 Continuitatea organizării și desfășurării Concursului cu participare internațională  ”Ion Barbu 

– Dan Barbilian” (22 de ediții, numeroși participanți, invitați de marcă). 
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 Implicarea profesorilor în proiecte europene menite să faciliteze activitatea de pregătire a 

elevilor din medii defavorizate sau în situație de abandon școlar (IES,POCU). 

 Implicarea responsabilă a coordonatorilor de cerc pedagogic și a profesorilor nominalizați în 

desfășurarea unor activități metodice de calitate, care să ofere exemple de bună practică. 

Puncte slabe: 

 Rezultate nesatisfăcătoare la examenele naționale care situează județul în partea de jos a 

clasamentului pe țară. 

 Interesul scăzut al unor profesori pentru dezvoltarea personală continuă, pentru participarea 

la cercuri pedagogice sau la stagii de iniţiere metodicã; reticenţa faţă de nou şi schimbare. 

 Necorelarea fondului de carte al unor biblioteci cu noile programe şi manuale şcolare.  

 Caracterul nefuncţional al cabinetelor, cele mai multe dintre ele, improvizate şi expozitive.  

Oportunități: 

 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. 

 Participarea la cursuri de metodică a predării disciplinei –  pentru cadrele didactice care susțin 

definitivatul și gradul didactic II, la cursuri de formare organizate la nivelul MEN (POCU-

CRED) și CCD. 

 Prezentarea unor exemple de bună practică – în cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor 

de limba și literatura română. 

 Organizarea unor întruniri/ mese de lucru, utile pentru schimbul de experiență - pentru 

profesorii metodiști. 

Amenințări: 

 Scăderea interesului pentru învățare la elevi. 

 Rezultate slabe în pregătirea elevilor, cu efecte pe termen lung în pregătirea acestora pentru 

viață. 

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019: 

1. Aplicarea corectă a programelor școlare de limba și literatura română în raport cu criteriile 

de evaluare specifice examenelor naționale. Proiectarea curriculară centrată pe competenţe şi 

dezvoltarea unei strategii didactice care să urmărească formarea acestor competenţe. 

2. Valorificarea inspecțiilor efectuate în proiectarea activităților de formare ale profesorilor. 

Includerea, cu prioritate, în cursurile/sesiunile de formare a componentelor de conținut 

științific și metodic. 

3. Asigurarea unui demers didactic personalizat, instrumentul acestuia fiind unitatea de 

învăţare; dozarea conţinuturilor predării în funcţie de nevoile de comunicare ale celui care 

învaţă. 

4. Accentuarea dimensiunii conștiente a învățării, printr-o selectare relevantă a conținutului și 

o proiectare adecvată a activităților de învățare (facilitarea înțelegerii și interpretării textului, 

a relaționării textului cu contextul, a relaționării propriului răspuns cu alte perspective 

existente, a identificării, interpretării și aprecierii valorii trăsăturilor distinctive ale unui text 

etc.) care să stimuleze gândirea critică și creativă a elevilor. 

5. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor în contextul realităţii lor imediate. 

Proiectarea și diversificarea activităților de evaluare astfel încât să stimuleze gândirea 
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analitică, sintetică, creativă. Corelarea directă a rezultatelor evaluării cu competenţele 

specifice vizate de  programa şcolară. 

6. Valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev; 

            recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor  

           dobândite în contexte non-formale sau informale. 

7. Asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta, ţinând cont de competenţele care 

se formează la elevi. 

 

Inspector școlar pentru Limba și literature română, 

prof. Eugenia Ioniță 

 

4.2.4. LIMBI MODERNE 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

LIMBA ENGLEZĂ: 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 168,19 

Număr cadre didactice titulare: 118 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 18 

- Definitivat: 41 

- Grad II: 43 

- Grad I: 39 

Număr de cadre didactice necalificate: 10 

 

LIMBA FRANCEZĂ: 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 101,17 

Număr cadre didactice titulare: 65 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 10 

- Definitivat: 28 

- Grad II: 20 

- Grad I: 26 

 Număr de cadre didactice necalificate: 12 

 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

 Limba engleză: 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 26/89 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 7 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

 Reflectarea calității actului educațional în nivelul atingerii standardelor curriculare de către 

elevi; 

 Monitorizarea implementării noii programe pentru clasa a V-a; 

 Consilierea profesorilor în scopul eficientizării demersului lor didactic. 
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Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 5 

 Număr inspecții: 

a) curente: 14 

b) speciale: grad I: 4, grad II: 5, def: 21 

Limba franceză: 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 20/68 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 3 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

 Reflectarea calității actului educațional în nivelul atingerii standardelor curriculare de către 

elevi; 

 Monitorizarea implementării noii programe pentru clasa a V-a; 

 Consilierea profesorilor în scopul eficientizării demersului lor didactic. 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 4 

Număr inspecții: 

a) curente: 9 

b) speciale: grad I: 2, grad II: 0, def: 16 

Inspecții realizate de către metodiști:  

Limba engleză: 10 

Limba franceză:  8 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

 profesorii metodiști au desfășurat – la solicitarea inspectorului școlar pentru limbi moderne - 

activități de formare (cursuri gratuite) pentru profesorii debutanți, efectul desfășurării acestor 

cursuri materializându-se în creșterea procentului de promovabilitate a candidaților din județul 

nostru, la examenul de definitivat 2018 (70% dintre cei prezențI la examen au promovat definitivatul 

la limba engleză); 

 profesorii metodiști au consiliat atât cadrele didactice a căror activitate au monitorizat-o şi evaluat-

o pe parcursul inspecțiilor pe care le-au realizat, cât și cadrele didactice debutante care le-au solicitat 

sprijinul;  

 în urma inspecţiilor realizate, prof. metodişti au elaborat rapoarte în conformitate cu metodologiile 

stabilite de M.E.N., contribuind astfel la diagnosticarea stării învăţământului preuniversitar din 

judeţul nostru; 

 totodată, prof. metodişti au elaborat şi propus subiecte pentru etapele locală şi judeţeană ale 

olimpiadelor şi concursurilor de profil; 

 metodiştii membri ai Consiliului consultativ al disciplinei au fost implicaţi în verificarea şi 

evaluarea transparentă a dosarelor pentru gradaţiile de merit la disciplinele limba engleză și limba 

franceză; 

 profesorii metodişti s-au implicat, alături de ceilalți colegi de specialitate sau din aceeași arie 

curriculară, în organizarea de festivaluri și concursuri destinate promovării limbilor moderne, 

iniţiate și de unități de învățământ din judeţul nostru și înscrise în CAERI 2018. 

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

Aspecte pozitive:   

 creșterea numărului de cadre didactice preocupate de corelarea judicioasă a competenţelor 

specifice (a căror formare/dezvoltare este vizată prin proiectarea didactică) cu elementele de 

construcție a comunicării prevăzute de programa şcolară și conținuturile selectate;  

 selectarea conținuturilor și dozarea sarcinilor de lucru, de către marea majoritate a cadrelor 

didactice, în acord cu vârsta și nivelul elevilor, dar şi cu particularităţile individuale ale acestora, 

cu ritmul de lucru și capacitatea fiecărui elev de înţelegere și absorbție a noilor cunoștințe și de 

aplicare a acestora în contexte noi de comunicare; 



 
 

82 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 creșterea procentului, din totalul celor care propun programe pentru discipline opționale (CDS), 

al celor care argumentează coerent aceste programe și le construiesc în acord cu prioritățile 

educaționale pe plan național și european. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

 insistența excesivă a unora dintre cadrele didactice pe conceptualizarea noțiunilor de gramatică 

la clasele primare și gimnaziale; 

 insuficienta centrare pe dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor, a demersului 

didactic al unora dintre profesorii de limbi moderne; 

 varietatea relativ redusă a tehnicilor de evaluare incluse în proiectarea didactică, în mod curent, 

de către unii profesori de limbi moderne; 

 neglijarea, de către multe dintre cadrele didactice care predau limbi moderne, a ameliorării 

proiectării didactice în funcție de rezultatele autoevaluării lecțiilor pe care le desfășoară. 

 

Cauze identificate: 

- superficialitatea, în cazul majorității profesorilor debutanți, a practicii pedagogice inițiale (cea 

desfășurată pe parcursul studiilor universitare); 

- utilizarea fără discernământ, de către unele cadre didactice, a modelelor de proiectare 

didactică existente în spațiul virtual, fără o comparare prealabilă cu specificul fiecărei clase, 

o personalizare și o adaptare a modelelor preluate; 

- insuficienta preocupare a multor profesori de limbi moderne pentru propria perfecționare din 

punct de vedere profesional (pentru participarea la cursuri de formare continuă); 

- lipsa autoanalizei, în cazul unora dintre cadrele didactice, a propriului lor demers didactic, din 

perspectiva eficienței activității la catedră în sensul evoluției viitoare a elevului/a proximei 

sale dezvoltări. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

 creșterea numărului de cadre didactice care își centrează demersul didactic pe elev, implicându-

l în construirea situațiilor de învățare și responsabilizându-l în selectarea unor strategii 

interactive și mijloace de învățământ moderne; 

 faptul că marea majoritate a profesorilor de limbi moderne reușesc să creeze un climat favorabil 

învățării, prin încurajarea elevilor, prin atitudinea cooperantă și apropiată pe care o au față de ei, 

prin comunicarea deschisă, în ambele sensuri, cu aceștia; 

 încercarea de formare la elevi, pe parcursul lecțiilor de limbi moderne, a deprinderilor de lucru 

în echipă și de învățare prin colaborare, deprinderi care vor constitui atuuri ale actualilor elevi 

pentru viața lor de adulți; 

 implicarea elevilor, la multe dintre lecțiile asistate, în situaţii de învăţare care le valorifică și 

dezvoltă gândirea logică, facilitându-le, astfel, fixarea cunoștințelor în memoria de lungă durată 

și utilizarea ulterioară a acestora în contexte noi de comunicare; 

 integrarea, în tot mai numeroase lecții, a unor resurse educaționale din mediul virtual adecvate 

lecțiilor respective, cu efect pozitiv asupra eficienței demersului didactic: creșterea atractivității 

procesului de predare-învățare-evaluare, reflectată în îmbunătățirea motivației elevilor pentru 

învățare; 

 numărul crescând al profesorilor de limbi moderne care se implică în proiecte și programe 

educaționale având drept scop îmbunătățirea motivației elevilor pentru participarea la activitățile 

oferite de școală și, deci, diminuarea absenteismului și prevenirea abandonului școlar; 

 existența, printre profesorii tineri, și a unora preocupați de propria evoluție profesională, de 

selectarea, din multitudinea de oferte de programe de formare continuă, a acelora care au un 
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impact pozitiv semnificativ asupra competențelor cursanților, de pe urma absolvirii cărora să 

beneficieze elevii prin prisma creșterii eficacității demersului didactic în care sunt implicați. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

 tehnicile de evaluare (s-a constatat că încă se mai pune accent pe evaluarea conținuturilor 

memorate, și mult mai puțin pe evaluarea competențelor de aplicare a acestora în situații de 

comunicare variate); 

 lucrul pe grupe (s-a observat că, încă în multe cazuri, se neglijează monitorizarea repartizării 

sarcinilor de lucru în cadrul echipei, astfel încât să fie un efort colectiv și toți să învețe prin 

colaborare); 

 integrarea TIC în activitatea didactică (pe parcursul unora dintre lecțiile asistate, integrarea 

tehnicii moderne în demersul didactic a avut eficiență scăzută, ea limitându-se la expunerea 

elevilor la pronunția vorbitorilor nativi de limbă engleză/franceză, fără a fi valorificată această 

activitate în sensul dezvoltării competențelor de comunicare ale elevilor);  

 gestionarea claselor cu elevi proveniți din centrele de plasament (în școlile cu asemenea clase, 

colegii de toate specialitățile au constatat perturbări ale procesului de predare-învățare-

evaluare, extrem de dificil de prevenit sau/și de combătut); 

 pregătirea remedială a elevilor cu dificultăți în învățare sau cu ritm mai lent (s-a constatat că 

multe cadre didactice neglijează această componentă a activității lor, concentrându-și 

eforturile preponderent pe pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță). 

 

Cauze identificate: 

 unele dintre cadrele didactice care predau limbi moderne în județul Călărași dovedesc 

insuficientă preocupare pentru perfecționarea lor profesională, fie neparticipând la cursuri de 

formare continuă, fie participând la ele doar ca să obțină credite transferabile și neglijând să-

și valorifice, în activitatea didactică, competențele obținute prin absolvirea acestor cursuri; 

 în majoritatea unităţilor de învăţământ din mediul rural, mijloacele moderne de 

învăţământ sunt fie în număr insuficient, fie nefuncționale, iar cele tradiționale sunt déjà 

perimate; 

 mulți elevi - cu precădere cei proveniți din medii defavorizate - manifestă dezinteres față de 

procesul de învățare desfășurat în școală, ei perturbând orele de curs și neparticipând la orele 

de pregătire remedială; 

 cadrele didactice de limbi moderne și de alte specialități nu dispun de suficientă pregătire în 

domeniul psihologiei copiilor cu comportament deviant, proveniți din centrele de plasament 

sau din alte medii defavorizate, încât să poată gestiona în mod optim situațiile dificile 

provocate de aceștia și care perturbă întreg procesul instructiv-educativ. 

 

7. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

 Consfătuirile județene ale profesorilor de limbi moderne, organizate în centrele metodice 

Călărași și Oltenița ; 

 întâlnirile Cercurilor pedagogice ale profesorilor de limba engleză, respectiv de limba 

franceză, organizate pe centre metodice (Călărași și Oltenița), în cadrul cărora, pe lângă 

activitățile didactice demonstrative, au fost incluse și activități de formare pentru cadrele 

didactice participante; 

 competiții din calendarul MEN : 
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Competiții 

coordonate la 

nivel județean: 

LIMBA ENGLEZĂ LIMBA FRANCEZĂ 

Olimpiada de limba engleză 

 etapa locală + etapa județeană 
Olimpiada de limba franceză 

etapa locală + etapa județeană 
Olimpiada de limba engleză pentru elevii de gimnaziu  

Concursul de discurs public în limba engleză Public 

Speaking – etapa județeană – organizat de către Colegiul 

Național Barbu Știrbei din Călărași; 

Concursul național de retorică, 

muzică, desen și afișe în limba 

franceză Le Francophile – 

înscris în CAERI 2018– 

organizat de către Școala 

Gimnazială Tudor Vladimirescu 

din Călărași în parteneriat cu 

ISJ Călărași şi cu ISJ Ialomița 

Festivalul-concurs interjudețean Jane Austen or The 

Quest for Truthfulness – înscris în CAERI 2018– 

organizat de către Liceul Teoretic Mihai Eminescu din 

Călărași în parteneriat cu ISJ Călărași  

Concursul transdisciplinar în limba engleză English 

Club Junior – înscris în CAERI 2018 - organizat de  

Școala Gimnazială Carol I  din Călărași în parteneriat cu 

ISJ Călărași 

Activităţi de 

formare/ 

testare 

organizate la 

nivel 

judeţean 

 Organizarea unui seminar de formare, cu formatori de 

la British Council Romania, în continuarea activității 

cercului pedagogic al profesorilor de limba engleză, 

desfășurată la Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea pe 

data de 7 mai 2018.  

 Organizarea, în colaborare cu CCD Călărași, a unor 

cursuri de formare pentru profesorii debutanți, în 

vederea pregătirii pentru examenul de definitivat 

și/sau concursul de titularizare – cursuri desfășurate la 

Călărași și la Oltenița în perioada mai-iunie 2018. 

 

• Organizarea, în colaborare cu 

CCD Călărași, a unor cursuri 

de formare pentru profesorii 

debutanți, în vederea pregătirii 

pentru examenul de definitivat 

și/sau concursul de titularizare 

– cursuri desfășurate la 

Călărași și la Oltenița în 

perioada mai-iunie 2018. 

 Organizarea, de către 

Școala Gimnazială Tudor 

Vladimirescu din Călărași în 

parteneriat cu Institutul 

Francez din România, a unei 

testări DELF pentru elevii din 

judeţul Călăraşi 

 

 

8. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților realizate: 

 

Puncte tari: 

 

 majoritatea cadrelor didactice care predau limbi moderne în județul Călărași cunosc programele 

școlare în vigoare și își întocmesc documentele de proiectare curriculară în acord cu acestea, 

corelând în mod coerent conținuturile predate cu competențele specifice vizate și cu strategiile 

didactice adecvate formării/dezvoltării acestor competențe;  

 există, în învățământul preuniversitar călărășean, mulți profesori de limbi moderne (inclusiv unii 

dintre debutanți) bine pregătiți și pasionați de profesia de dascăl, care investesc timp, energie și 

căldură sufletească în formarea nu doar a competențelor, ci și a caracterului elevilor lor; 

 o mare parte din cadrele didactice care predau limbi moderne în județul nostru își dovedesc 

preocuparea pentru sporirea eficienței demersului lor didactic, fiind interesate de diversificarea 

metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare, de utilizarea mijloacelor de învățământ 

moderne și, implicit, de îmbunătățirea motivației elevilor pentru învățare; 
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 dovada faptului că se utilizează la clasă strategii didactice din ce în ce mai eficiente, o constituie 

creșterea numărului elevilor călărășeni cu rezultate bune și foarte bune la examenele cu 

recunoaștere internațională (IELTS, Cambridge, TOEFL, DELF); 

 în urma unei pregătiri asidue, îndrumați cu profesionalism și dăruire de către profesori dedicați, 

elevii capabili de performanță în domeniul limbilor moderne din județul Călărași au confirmat 

atingerea unui nivel înalt al competențelor lor de comunicare în limba străină studiată,  prin 

obținerea de rezultate meritorii la etapele județeană și națională ale olimpiadelor de limba 

franceză (la nivel național: o mențiune M.E.N. și trei mențiuni speciale) și de limba engleză (la 

nivel național: o mențiune M.E.N.), precum și la etapele regională și națională ale unor 

concursuri prestigioase din domeniul limbilor moderne (premiul II la finala națională a 

Concursului național de dezbateri în limba engleză ”Debate”; premiul III la semifinala națională 

a Concursului internațional de discurs public în limba engleză ”Public Speaking”, 6 finaliști în 

prestigiosul Concurs internațional de eseuri ”World Youth Essay Competition 2018” etc.); 

 în județul nostru au fost inițiate și se desfășoară anual trei competiții interjudețene destinate 

promovării limbilor moderne (Festivalul-concurs interjudețean Jane Austen or The Quest for 

Truthfulness, Concursul național de retorică, muzică, desen și afișe în limba franceză Le 

Francophile și Concursul transdisciplinar în limba engleză English Club Junior), competiții 

pentru organizarea cărora profesorii și elevii călărășeni colaborează cu succes – fapt dovedit de 

participarea an de an mai numeroasă din celelalte județe ale țării. 

 

Puncte slabe: 

 

- pregătirea precară și lipsa motivației unora dintre profesorii de limbi moderne debutanți (mai 

ales a celor de limba franceză) care, ani la rând, susțin fără a reuși să promoveze examenul de 

definitivare în învățământul preuniversitar și/sau concursul de titularizare pe post; 

- existența unor unități școlare (mai ales în mediul rural) în care limbile moderne sunt predate 

fie de către profesori necalificați (de altă specialitate) care au nevoie de ore ca să-și completeze 

norma, fie în fiecare an de către alt calificat debutant, care nu reușește să se titularizeze și 

migrează de la o școală la alta; 

- slaba motivație pentru învățare (în sens general) a copiilor din medii defavorizate, care cu 

greu reușesc să citească în limba română și, în consecință, nu reușesc să atingă standardele 

curriculare nici în domeniul limbilor străine studiate;  

- 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; 

- dificultățile în colaborarea dintre școală și responsabilii din centrele de plasament/ 

familiile/susținătorii legali ai elevilor pentru combaterea absenteismului sau/și a 

comportamentului deviant al unora dintre aceștia, dificultăți manifestate atât în cazul celor 

proveniți din medii defavorizate, cât și în cazul celor din familii cu posibilități materiale 

superioare, dar cu educație precară; 

- slaba preocupare a cadrelor didactice care predau limbi moderne în județul Călărași pentru 

oferirea de modele de bună practică altor colegi prin postarea în mediul virtual a resurselor 

educaționale deschise. 

 

Oportunități: 

 

o existența platformelor online (inclusiv platforma R.E.D.) cu materiale didactice gratuite, ușor 

accesibile de pe orice calculator/smartphone cu conexiune la internet, resurse care pot fi utilizate 
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la clasă fie ca atare, după verificarea și selectarea lor în funcție de necesități, fie în variantă 

adaptată;  

o existența unei palete largi de forme de perfecţionare disponibile în mediul virtual (cursuri online, 

webinare, MOOCs), pe care profesorii le pot accesa – pe unele, chiar gratuit - corespunzător 

nevoilor lor de formare continuă; 

o constituirea de grupuri ale profesorilor de limbi moderne pe reţele de socializare, prin intermediul 

cărora pot fi împărtășite modele de bună practică, sfaturi pentru colegii debutanți și nu numai; 

o posibilitatea organizării de grupuri de lucru la nivel de comunitate, care să acționeze concertat 

pentru rezolvarea situațiilor copiilor cu probleme; 

o existența unei mari varietăți de proiecte educaționale în care elevii pot fi implicați, 

îmbunătățindu-se astfel motivația învățării pentru aceștia, concomitent cu formarea la elevi a 

unor trăsături caracteriale pozitive (responsabilitate, loialitate, empatie, toleranță etc.); 

o posibilitatea organizării unei ”Școli a părinților”, în cadrul căreia aceștia să fie consiliați de către 

psihologi școlari în legătură cu educarea corectă a propriilor copii, cu necesitatea menținerii unei 

colaborări permanente cu școala, cu gestionarea optimă a situațiilor conflictuale în care ar putea 

fi implicați copiii dumnealor etc. 

 

Amenințări: 

 

- formarea inițială deficitară a tinerei generații de profesori de limbi moderne (mai ales în ceea 

ce privește pregătirea lor metodică); 

- tentația reprezentată, pentru absolvenţii facultăţilor de limbi şi literaturi străine, de 

remunerația net superioară din alte domenii de activitate decât învățământul; 

- concepția greșită despre învățare, a părinților unora dintre elevi și atitudinea lor disprețuitoare 

față de tot ceea ce reprezintă instituția școlii - ceea ce generează lipsa motivației elevilor pentru 

studiu și pentru integrarea lor în structurile școlare. 

 

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019: 

 

 proiectarea curriculară centrată pe competenţele din CECRL (Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi), realizată în conformitate cu programele școlare și planurile-cadru în 

vigoare și adaptată nivelului și capacității elevilor din fiecare clasă; 

 diversificarea strategiilor didactice în scopul eficientizării actului didactic, având drept 

finalitate atingerea de către toți elevii a standardelor curriculare de performanță; 

 propunerea de programe pentru discipline opționale ca răspuns la nevoile, interesele și 

aspirațiile elevilor din școala respectivă și ale comunității din care aceasta face parte; 

 participarea cadrelor didactice care predau limbi moderne în județul Călărași, la programe de 

formare continuă din domeniul specialității și al metodicii predării limbilor străine; 

 valorificarea superioară a potențialului creator al profesorilor de limbi moderne din județul 

Călărași pentru elaborarea de resurse educaționale deschise. 

 
 

Inspector şcolar pentru limbi moderne, 

Prof. Corina DIACONU 

 

IV.2.5. MATEMATICĂ 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 192 

Număr cadre didactice titulare: 123  
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Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

– Debutanți: 14 

– Definitivat: 30 

– Grad II: 11 

– Grad I: 112 

 Număr de cadre didactice necalificate: 4 
 

2.  Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 24 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 4/12 ore 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 10/20 ore 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore:2/4 ore 

Număr inspecții:38 

a) curente:17 

b) speciale:21 grad I:1 , grad II: 6, def:14  

Inspecții realizate de către metodiști: 6 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

Profesorii metodiști de la disciplina matematică au fost implicați activ și punctual în activitățile 

desfășurate de inspectorul școlar. Cele mai semnificative sunt: 

– au fost exemple de urmat în realizarea diagnozei, prognozei şi proiectarea activităţilor la 

disciplina matematică;  

– au consiliat competent cadrele didactice care predau matematica în direcția realizării 

schimbărilor impuse de programa școlară  în procesul de   predare-învăţare-evaluare;  

– au demonstrat, cu ocazia activităților realizate, că sunt capabili  să genereze judecăţi de valoare 

privind didactica disciplinei; 

– au fost organizatorii principali ai concursurilor școlare desfășurate la disciplina matematică. 
 

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

Aspecte pozitive: 

– cei mai mulți dintre profesorii care predau matematica urmăresc 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; 

– verificarea documentelor de proiectare didactică a demonstrat, în majoritatea cazurilor, o 

utilizare, de regulă, corectă a manualelor alternative ca instrumente de realizare a obiectivelor 

curriculare, concordanţă între conţinuturi, activităţi de învăţare și modalităţi de evaluare. 
 

Aspecte care necesita îmbunătățiri: 

– responsabilizarea cadrelor didactice privind pregătirea zilnică pentru lecţie şi de perspectivă, 

pentru pregătirea examenelor 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. 
 

Cauze identificate: 

 slaba monitorizare a cadrelor didactice privind aplicarea la clasă a cunoştinţelor dobândite în 

urma participării la programele de perfecţionare/formare continuă;  
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 preocuparea excesivă pentru realizarea unor portofolii consistente care conțin diverse materiale 

(fișe, statistici, rapoarte, liste cu măsuri remediale etc.) care să poată fi prezentate în cazul unui 

control, în detrimentul pregătirii orei la clasă și a comunicării reale cu elevul la ora de matematică; 

 eficienţa scăzută a activităţilor la nivelul comisiilor metodice din şcoli. 
 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

Aspecte pozitive: 

– 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;  

– 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; 

− resursele educaționale prevăzute în proiectare și  folosite de cadrele didactice (culegeri, teste, 

planşe, filmulețe didactice, materiale grafice, fișe de lucru etc.);  

− 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; 

− 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;  

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– 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: 

– activitățile  de predare sunt, cel mai des, frontale iar  rolul atribuit elevilor este de a asculta și de a 

lua notițe;  

– creativitatea didactică este substituită de rutină iar învățarea se realizează  la nivelul memorării; 

– atmosfera din clasă are momente când este monotonă și nu stimulează creativitatea sau  interesul 

elevilor;   
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– 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;  

– 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;  

– 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;  

– uneori se evaluează îndeosebi  cunostiintele acumulate  de  elevi și mai puțin  competențele 

dobândite de aceștia;  

– 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. 
 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

În anul școlar 2017 – 2018 la disciplina matematică în județul Călărași sau organizat concursurile: 

a. Concursul național cu participare internațională „ION BARBU - DAN BARBILIAN” (este în 

calendarul M.E.N. al concursurilor naționale și a ajuns la a XXII-a ediție) - La acest concurs au 

participat 321 elevi din clasele V-VIII din judeţele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, 

Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Olt, Prahova, Tulcea, Municipiul București, Bulgaria şi 

Republica Moldova. La festivitate au participat ministrul educației, prof. Liviu Pop și doamna senator 

Ecaterina Andronescu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

S-au acordat 4 medalii de aur, 4 medalii de argint, 5 medalii de bronz, 34 menţiuni şi 5 premii speciale. 

Premianţilor li s-au oferit diplome şi premii în bani şi cărţi. 

b. MATHEMATICAL DANUBE COMPETITION  (junior și seniori) (este în calendarul M.E.C.S. 

al concursurilor regionale și a ajuns la a XII-a ediție) - „Mathematical Danube este un concurs de 

pregătire pentru Olimpiada Internaţională de Matematică şi Balcaniadă. La concurs au participat: 

elevii care au făcut parte din loturile lărgite de juniori și seniori ale României; premianții M.E.N. de 

la clasa a VI-a, din anul 2017, de la etapa finală a O.N.M.; loturi reprezentative din Bulgaria și 

Republica Moldova. La secțiunea Juniori au participat 27 elevi, iar la secțiunea Seniori, 45 elevi. S-

au acordat 4 medalii de aur, 4 medalii de argint, 10 medalii de bronz, diplome şi premii în bani şi 

cărţi. 
 

c. 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. S-au acordat 4 medalii de aur, 4 

medalii de argint, 3 medalii de bronz, diplome şi premii în bani şi cărţi. 
 

d. 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 396 de elevi din mediul rural, clasele V-VIII, din județul Călărași. S-au acordat 

4 medalii de aur, 4 medalii de argint, 4 medalii de bronz și 28 menţiuni.  Premianţilor li s-au oferit 

diplome  şi premii importante în bani şi cărţi. 
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e. 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 186 de elevi. S-au acordat 4 medalii de aur, 4 medalii de argint, 4 medalii de bronz și 28 

menţiuni.  Premianţilor li s-au oferit diplome şi premii importante în bani şi cărţi.  
 

f. Etapa locală și județeană a OLIMPIADEI NAȚIONALE DE MATEMATICĂ. Numărul elevilor 

participanți a fost 720 la etapa locală și 178 la etapa județeană. 
 

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. 

Activitățile metodice desfășurate în anul școlar 2017 – 2018 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 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.). 
 

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;   

– 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;   

– nu se comunică suficient și eficient cu familiile elevilor, cu ceilalți factori implicați în procesul 

educativ pentru asigurarea unui climat adecvat. 
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Oportunități: 

– racordarea învățământului românesc la cerințele învățământului european;  

– piaţa muncii solicită calificarea forţei de muncă, pentru specializări cu aplicabilitate practică; 

– primăriile manifestă interes pentru dotarea unităţilor şcolare şi pentru premierea elevilor 

merituoşi; 

– 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; 

–  imaginea şcolii în comunitate (de exemplu, imaginea nefavorabilă pe care o are profesia de cadru 

didactic în societate); 

– 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 efecte negative evidente în următorii ani în condițiile 

în care o treime dintre cadre didactice care predau matematica în județul Călărași sunt pensionari sau 

aproape de vârsta de pensionare.  
 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019 

1.  Monitorizarea înţelegerii şi aplicării corecte a noului curriculum de la clasele  a V-a și a VI-a. 

2. Parcurgerea integrală a programelor şcolare, precum şi pregătirea elevilor care vor susţine 

examenele naţionale în vederea prezentării cu succes a elevilor la aceste examene.  

3. Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării - evaluării astfel încât să se asigure 

progresul şcolar real pentru toţi elevii. 

4. Oferirea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe tot parcursul anului 

şcolar. 

5. Participarea la programele de formare continuă a cadrelor didactice, organizate la nivel naţional 

şi/sau judeţean, în domeniul specialităţii şi al didacticii disciplinei, inclusiv în vederea dezvoltării 

competenţelor de elaborare şi evaluare a tipurilor de itemi propuşi la probele de evaluare din cadrul 

examenelor naţionale 

 

Inspector şcolar pentru Matematică  

 Gheorghe Stoianovici 

 

IV.2.7. BIOLOGIE 

 

 

1. DIAGNOZA RESURSEI UMANE SPECIFICĂ DISCIPLINEI BIOLOGIE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-

2018 

 

A.Resurse umane în specialitate: 

 -Număr norme didactice în anul școlar 2017-2018- 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 iar în  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) 
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-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- 2  

 

  

 

B.Repartiția cadrelor didactice calificate în funcție de gradul didactic: 

 

Debutanți 
Gradul didactic   

definitiv 
Gradul didactic  II Gradul didactic  I 

Doctorat 
Total 

4 4 10 70 1 89 

 

 

2. DIAGNOZA INSPECȚIEI ȘCOLARE LA NIVELUL DISCIPLINEI BIOLOGIE: 

 

Obiectivele inspecțiilor școlare de 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; 

-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-învațare; 

-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) 

 

Semestrul  I : 

 

 Inspecții tematice: 3 

 

1. IT1-perioada: 3-13 octombrie 2017 ” Monitorizarea asigurării condițiilor optime privind organizarea si 

desfășurarea activității în anul școlar 2017-2018”(conform anexei la tematica prevăzută în Graficul unic de 

monitorizare și control pe sem. I, al anului școlar 2017-2018) 

2.IT2- perioada : 22-26 ianuarie 2018  

-Monitorizarea frecvenței elevilor (planul de măsuri pentru reducerea absenteismului)  

-Verificarea respectării principiului notării ritmice  

- Verificarea prelucrării metodologiilor privind examenele naţionale.  
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- Verificarea stadiului de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale 2018 (planul de masuri stabilite la 

nivelul scolii pentru inbunatatira rezultatelor la examenele nationale pentru anul scolar 2017-2018);  

-Verificarea modalităţii de gestionare a conflictelor/actelor de violenţă la nivelul unităţii de învăţământ 

(dacă este cazul).  

-Alte aspecte la propunerea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct; (conform 

anexei la tematica prevăzută în Graficul unic de monitorizare și control pe sem. I, al anului școlar 2017-

2018) 

 

 Număr inspecții la profesorii debutanți-4 

 Număr de ore: 10 

 Număr  inspecții tematice în specialitate/ inspecții stadiale : 1,  perioada : 23-27.10.2017 (conform 
anexei la tematica prevăzută în Graficul unic de monitorizare și control pe sem. I, al anului școlar 
2017-2018),  data : 23.10.2017- Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu/Alexandru Odobescu. 

 

 Inspecții de revenire la care am participat : 30 octombrie -3 noiembrie 2017  
 

1.Școala Gimnazială ”Prof. Lucian Pavel” Oltenița (coordonator aria tematică 7) 

2.Școala Gimnazială ” Alexandru Vlahuță” Oltenița  

 

 Inspecții generale : 4   

       1.Liceul Tehnologic nr.1 Borcea (coordonator aria tematică 6) , perioada : 6-10.11.2017  

        2.Școala Gimnazială nr.1 Dorobanțu, perioada: 20-24 noiembrie 2018 ( a particiat la realizarea 

inspecției la nivelul disciplinei biologie , doamna Chiriță Elena-profesor metodist al disciplinei) 

 

        3.Școala Gimnazială nr.1  Fundeni, perioada : 04-08 decembrie 2017  

        4. Școala Gimnazială Spiru Haret Oltenița, perioada: 26 februarie-2 martie 2018  

 

 Inspecții de specialitate: 8  

 

-inspecție specială pentru susținerea gradului didactic I- 3: (Școala Gimnazială nr.1 Belciugatele, Școala 

Gimnazială Nicolae Titulescu Călărași, Colegiul Economic Călărași). 

 

- inspecție curentă 2 pentru obținerea gradului didactic II- 3 (Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu/Alexandru 

Odobescu, Liceul Tehnologic nr.1 Borcea, Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina) 

 

-inspecție specială pentru obținerea gradului definitiv în învățământ -2 ( Școala Gimnazială nr.1 Fundeni, 

Liceul Alexandru Odobescu Lehliu Gară). 

 
A.  STATISTICA  INSPECŢIILOR COLECTIVE PE SEMESTRUL I, ANUL ȘCOLAR 2017-

201 

Specialitatea 

   Număr cadre didactice inspectate 
Nr. total ore 

de inspecţie 
Nr. total de ore asistate În inspecţii 

tematice 
În inspecţii generale 

BIOLOGIE             3                4       60                  10 

 

           B.  STATISTICA  INSPECŢIILOR INDIVIDUALE PE SEMESTRUL I, ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

Specialitatea 

Număr cadre didactice inspectate 

 

Inspecţii 

curente 

Calificative 

acordate 

Inspecţii de 

consiliere 

Inspecţii 

speciale 
Note acordate 

Nr. total 

ore de 

inspecţie 
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Gr. 

II 

Gr. 

I 
S A B FB  

D

e

f 

Gr 

II 
Gr.I 7 8 9 10  

BIOLOGIE 3 - - - - 3 10 2 - 3 - -  5 120 ore 

                                                                                                                

Semestrul al II-lea : 

 

 Inspecții generale : 2  

 

1.Școala Gimnazială Carol I, perioada : 19-23 martie 2018 

2.Școala Gimnazială nr.1 Perișoru , perioada : 23-27 aprilie 2018  

 

 

Inspecții tematice :  
 IT3-perioada: 14-25 mai 2018 , (conform Graficului individual de inspecție pe sem. I, al anului 

școlar 2017-2018): 

-Verificarea avizării programelor şcolare pentru CDŞ de către inspectorii şcolari de specialitate.  

-Verificarea modului de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii - ritmicitate, modul de informare, tematica 

şedinţei, comunicarea învăţător/profesor diriginte - părinţi. concluzii de pe urma acestor activităţi.  

-Efectuarea asistenţelor la ore de catre directorii unităţilor de învăţământ.  

-Monitorizarea desfăşurării Programului Şcoala după Şcoală (unde este cazul).  

-Probleme specifice. Consilierea directorilor unităţilor de învăţământ. 

 -Alte aspecte la propunerea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct  

 IT 4 : Inspecție tematică în specialitate , perioada : 12-15.03.2018 (conform anexei la tematica 

prevăzută în Graficul unic de monitorizare și control pe sem. al II-lea, al anului școlar 2017-2018)-

1-Școala Gimnazială nr.1 Gălbinași. 
 

 Inspecții de specialitate:12 

-inspecție specială pentru obținerea gradului didactic definitiv- 2 ( Școala Gimnazială nr.1 Fundeni, Liceul 

Alexandru Odobescu Lehliu Gară). 

 

-inspecție specială pentru obținerea gradului didactic I: 2( Școala Gimnazială nr.1 Dor Mărunt, Școala 

Gimnazială Mircea Vodă Călărași) 

 

-inspecție specială pentru obținerea gradului didactic II: 3 (Școala Gimnazială nr.1 Gălbinași, Școala 

Gimnazială Nana, Școala Gimnazială nr.1 Jegălia) 

 

-inspecție curentă 2 pentru gradul didactic II: 3 (Școala Gimnazială nr.1 Dâlga Gară, Școala Gimnazială nr.1 

Cuza Vodă, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Oltenița) 

 

-inspecție curentă 1 pentru gradul didactic II: 2 (Școala Gimnazială George Vâlsan Independența,Liceul 

Tehnologic Constantin George Călinescu Grădiștea). 

 

 

 

A. STATISTICA  INSPECŢIILOR COLECTIVE 

 

 

Specialitatea 

      Număr cadre didactice inspectate 
Nr. total ore 

de inspecţie 
Nr. total de ore asistate În inspecţii 

tematice 
În inspecţii generale 

    BIOLOGIE           2 2      50                8 
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             B.   STATISTICA  INSPECŢIILOR INDIVIDUALE 

 

Specialitatea 

Număr cadre didactice inspectate 

 

Inspecţii 

curente 

Calificative 

acordate 

Inspec- 

ţii de 

consiliere 

Inspecţii 

speciale 
Note acordate 

Nr. total 

ore de 

inspecţie 

Gr 

II 

Gr. 

I 
S A B 

F

B 
 Def. 

Gr

II 

Gr. 

I 
7 8 9 10  

BIOLOGIE 4 - - - - 4 20 2 3 2 - -  7 80 

                                                                                                                 

 

Inspecții realizate de metodiști: 2, din care 1 în zona Călărași (Școala Gimnazială nr.1 Dorobanțu), 1 în zona 

Oltenița (Școala Gimnazială Dimitrie I.Ghica Radovanu). 

 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: 

 

Număr 

discipline 

opționale în 

anul școlar 

2017-2018 

Motivaţie      Eficienţă Aspecte pozitive Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 

 

 

65 discipline 

opționale,la 

nivelul 

județului 

Călărași, din 

care: 

 

A.disciplină 

nouă-52 

B.extindere-7 

C.inter 

disciplinar-4 

 

D.aprofundare- 

2 

-Prin 

elaborarea 

unei oferte de 

curriculum 

școlar 

național -

Educație 

pentru 

sănătate ca 

disciplină 

opțională s- a 

urmărit 

promovarea 

cunoștințelor 

corecte 

privind 

diverse 

-Prin tematica 

propusă, disciplinele 

opţionale de la nivelul 

disciplinei biologie 

completează 

armonios 

conţinuturile din 

Curriculum Naţional. 

 

-Implementarea CDŞ-

ului „Educaţie pentru 

sănătate în şcoala 

românească”, pe 

nivele de învăţământ 

(clasele I-XII),prin 

conţinuturile şi 

activităţile de 

-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 

-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;  
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aspecte ale 

sănătății și 

formarea de 

atitudini și 

deprinderi 

indispensabile 

unui 

comportament 

responsabil și 

sănătos. 

învăţare, reuşeşte să 

conştientieze la 

elevi,în cea mai mare 

parte necesitatea de a 

ajunge la o bună stare 

de sănătate în cadrul 

comunităţii în care 

copii/elevii trăiesc. 

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. 

 

 

4.A. CALITATEA DEMERSULUI DIDACTIC ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE OBSERVATE 

LA CADRELE DIDACTICE ASISTATE: 

 

PUNCTE TARI : 

-Proiectarea didactică la nivelul disciplinei s-a realizat cu 

respectarea cerinţelor metodologice specifice, urmărindu-se  

în cadrul unităţilor de predare- învăţare, adecvarea  

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 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. 

 

PUNCTE SLABE: 

-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. 

-Elementele de noutate oferit de noua 

programă școlară la clasa a V-a au 

determinat o reticență din partea unor cadre 

didacice de specialitate mai conservatoare 

care predau în învățământul gimnazial de 

mulți ani și care aveau mai puțină 

deschidere  în ceea ce privește abordarea 

integrată a noilor conținuturi, a metodelor 

de predare a biologiei . 

- 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 . 
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- 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. 

 

-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). 

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.  

-Implicarea partenerilor sociali şi creşterea rolului acestora în 

dezvoltarea unităţilor şcolare şi în finanţarea acestora.  

-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 . 

-Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională 

privind calitatea în educaţie . 

-Lipsa spaţiului şi al dotărilor 

corespunzătoare în unele unităţi şcolare. 

 

      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;  

 

-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,manualelor digitale, ghidurilor metodologice, softului educaţional  în predarea 

–evaluarea rezultatelor elevilor 

 

 

Exemple de bună practică: Şcoala „Nicolae Titulescu”, Liceul Teoretic” Mihai Eminescu” Călărași, Colegiul 

Național Barbu Știrbei, Liceul Danubius, Școala Gimnazială nr.1și 3  Chirnogi, Școala Gimnazială Dragoș 

Marin Ștefan cel Mare. 

 

Exemple negative:  Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Vasilați. 

 

4.B. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI 

PUNCTE TARI:  PUNCTE SLABE: 
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-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 

 

-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 

Exemple negative: 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  
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Grup ţintă Perioada Loc de 

desfăşurare 

Organizatori 

 

1.  Consfătuirile județene ale 

cadrelor didactice de 

specialitate biologie din 

învățământul preuniversitar 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

din județul 

Călărași 

 

 

 sept.2017 

 

Liceul Teoretic 

Mihai Eminescu 

Călărași  

ISJ și unitatea 

școlară 

gazdă 

2.  SEMESTRUL I: 

Activitate metodico- 

științifică: 

Elemente de noutate în 

abordarea eficientă  a  

programei de  biologie 

pentru clasa  v 

Abordarea integrată a 

conținuturilor din diferitele 

ramuri ale biologiei 
 

1.Crearea perspectivei de 

schimbare a metodelor de 

predare a biologiei, cu 

accent pe descoperirea prin 

observare și explorare 

directă; construcția 

învățării fundamentată pe 

experiențele de învățare 

anterioare ale elevilor; 

libertatea oferită 

profesorului în selectarea 

metodelor și a detaliilor de 

conținut -lecție 

demonstrativă  

2.Principalele instrumente  

de atingere a competențelor 

de către elevi prin 

cunoaşterea lumii vii 

raportarea elevului la 

mediul de viaţă cu 

mijloacele și metodele 

specifice 

biologiei.Formarea 

graduală la elevi a unor 

competențe care contribuie 

la explorarea sistemelor 

biologice- activități simple 

de investigare a unor 

fenomene și procese–

referat metodico-științific 

 

Profesorii de 

biologie din 

centrul 

metodic 

Călărași 

 

Școala 

Gimnazială 

George 

Vâlsan 

Independența 

 

Colegiul Național 

Barbu Știrbei 

Călărași 

Şcoala gazdă 

și 

responsabilul 

de cerc 

pedagogic din 

centrul 

metodic 

Călărași 
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3.  Activitate metodico- 

științifică: 

Elemente de noutate în 

abordarea eficientă  a  

programei de  biologie 

pentru clasa  v 

Abordarea integrată a 

conținuturilor din diferitele 

ramuri ale biologiei 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

din centrul 

metodic 

Lehliu 

Școala 

Gimnazială 

nr.1 Lehliu 

Școala 

Gimnazială nr.1 

Lehliu-Gară 

Şcoala gazdă 

și 

responsabilul 

de cerc 

pedagogic din 

centrul 

metodic 

Oltenița 

4.  Activitate metodico- 

științifică 

Elemente de noutate în 

abordarea eficientă  a  

programei de  biologie 

pentru clasa  v 

Abordarea integrată a 

conținuturilor din diferitele 

ramuri ale biologiei 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

din centrul 

metodic 

Oltenița 

 

24.10.2017 

 

Școala Gimnazială 

nr.1 Gălbinași 

Şcoala gazdă 

și 

responsabilul 

de cerc 

pedagogic din 

centrul 

metodic 

Lehliu 

5.  SEMESTRUL al  II-lea : 

Activitate metodico- 

științifică : 

 TEME: 

 1.Strategii de organizare a 

demersurilor didactice din 

perspectiva noului 

curriculum , la disciplina 

biologie 

   2. Exemple de bună 

practică în realizarea unui 

demers didactic menit să 

faciliteze progresul în ritm 

propriu al elevilor  capabili 

de performanţe deosebite , 

dar și pentru  elevii  care 

întâmpină dificultăți de 

învățare 

  3. Comunicarea  

didactică. Relația  profesor 

– elev - referat metodico-

științific 

 

 

 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

din centrul 

metodic 

Călăraşi  

 

 

 

 

 

27.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială 
“Dragoș Marin” 
Ștefan cel Mare 

 

 

 

 

 

Şcoala gazdă 

și 

responsabilul 

de cerc 

pedagogic din 

centrul 

metodic 

Călărași 

6.  Activitate metodico- 

științifică  

1.Strategii de organizare a 

demersurilor didactice din 

perspectiva noului 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

din centrul 

metodic 

Lehliu  

24.04.2018 Școala Gimnazială 

Gurbănești 

Şcoala gazdă 

și 

responsabilul 

de cerc 

pedagogic din 

centrul 



 
 

101 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

curriculum , la disciplina 

biologie 

   2. Exemple de bună 

practică în realizarea unui 

demers didactic menit să 

faciliteze progresul în ritm 

propriu al elevilor  capabili 

de performanţe deosebite , 

dar și pentru  elevii  care 

întâmpină dificultăți de 

învățare 

  3. Comunicarea  

didactică. Relația  profesor 

– elev - referat metodico-

științific 

metodic 

Lehliu 

7.  Activitate metodico- 

științifică  

1.Strategii de organizare a 

demersurilor didactice din 

perspectiva noului 

curriculum , la disciplina 

biologie 

   2. Exemple de bună 

practică în realizarea unui 

demers didactic menit să 

faciliteze progresul în ritm 

propriu al elevilor  capabili 

de performanţe deosebite , 

dar și pentru  elevii  care 

întâmpină dificultăți de 

învățare 

  3. Comunicarea  

didactică. Relația  profesor 

– elev - referat metodico-

științific 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

din centrul 

metodic 

Oltenița 

 

 

 

 

 

17.04.2018 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială 

Căscioarele 

 

 

 

 

Şcoala gazdă 

și 

responsabilul 

de cerc 

pedagogic din 

centrul 

metodic 

Oltenița 

 

            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 nr.1 Lehliu Gară, Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași, 

Școala Gimnazială nr.1 Gurbănești, Școala Gimnazială “Dragoș Marin” Ștefan cel Mare. 
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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. 

 

NOTĂ: Toate aceste aspecte au fost evidențiate și 

cu prilejul inspecției de specialitate MEN , 

desfășurată în luna martie 2017. 

 

 

PUNCTE SLABE: 

-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 

-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. 

-Insuficienta implementare a cunoștințelor 

dobândite la activitățile de formare,organizate și 

realizate în colaborare cu CCD. 
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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, 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  aspectele referitoare 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 

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. 

        PUNCTE  SLABE 

-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. 
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Organizarea fazei pe şcoală a olimpiadei de biologie şi 

selecţia loturilor care vor participa la faza judeţeană a acestei 

competiţii. 

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 „AL.Odobescu” Lehliu-Gară, 

Şcoala Gimnazială nr.1  Lehliu Gară, Gurbăneşti, Liceul Teoretic „Neagoe Basarab”, Şcoala Al.D.Ghica 

Olteniţa . 

         

 

8. PRIORITĂȚI ALE DISCIPLINEI BIOLOGIE ȘI ȘTIINȚE PENTRU ANUL ȘCOLAR  

2018-2019:                                                                                                                                   
 

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 2018-2019: 

                                                                                                                                    

 cunoașterea  și respectarea Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ la 

disciplinele biologie și științe, în anul şcolar 2018– 2019 

 asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul gimnazial-clasa 

a VI-a, în vederea eliminării elementelor care ar putea accentua criza de adaptare a elevilor la 

trecerea de la un nivel de învățământ la altul 

 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 11 septembrie 2018, 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; 
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 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; 

 îndrumarea profesorilor debutanţi în formarea profesională cu sprijinul profesorilor metodişti şi 

prin cursuri de perfecţionare special organizate; 

 evaluarea continuă a elevilor și asigurarea calității evaluării,  aplicarea evaluării cu scopul 

orientării și optimizării procesului de învățare. 

 organizarea cu elevii care manifestă interes deosebit pentru studiul biologiei a unor ore 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 

 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, fapt 

datorat unei formări inițiale/pregătiri de specialitate/metodice și pedagogice  superficiale, de 

către instituţiile superioare abilitate.   

În consecinţă, este necesară organizarea  unor cursuri de formare în domeniul evaluării pe competenţe, pentru 

profesorii de biologie , mai ales pentru cadrele didactice de specialitate care predau în învățământul 

gimnazial, la clasa a V-a și a VI-a în vederea: 

 

- realizării profilului de formare al absolventului prin continuitatea achizițiilor anterioare și racordarea la 

recomandări europene 

 -centrării pe competențe formate gradual la elevi, competențe care contribuie la formarea competențelor-

cheie europene 

-creării perspectivei de schimbare a metodelor de predare a biologiei, cu accent pe descoperirea prin 

observare și explorare directă; construcția învățării fundamentată pe experiențele de învățare anterioare ale 

elevilor; libertatea oferită profesorului în selectarea metodelor și a detaliilor de conținut 

-accentuării perspectivelor de folosire a laboratoarelor de biologie/cabinetelor de științe  și de actualizarea 

a dotării lor materiale în toate școlile, acestea fiind spații necesare pentru  

formarea competenței de explorare a sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și 

metode științifice 

 

 

Inspector școlar pentru disciplina biologie 

prof.Adriana Sofian 

 

IV.2.8. FIZICA – CHIMIE 

   

Activităţile desfăşurate pe parcursul anului școlar 2017-2018 la nivelul disciplinelor fizică și 

chimie  în județul Călărași au vizat:  

 informarea şi consilierea cadrelor didactice; 

 monitorizarea şi evaluarea procesului educaţional;  
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 concursurile și olimpiadele școlare, evaluarea națională la clasa a VI a și  examenul de 

bacalaureat . 

 organizarea perfecționării pregătirii cadrelor didactice prin cercuri pedagogice.  

 

A. Resurse umane în specialitate - chimie 

 

 Norme didactice: 58,92 ( din care 34,33 în mediul urban și 24,59 in mediul rural), din care; 

 titulari încadrati în norma de bază: 40,40 ( din care: 26,90 în urban și 13,50 în rural);  

 titulari încadrați la plata cu ora: 9,52 (din care: 5,58 în urban și 3,94 în rural); 

 pensionari: 1,95  (din care: în urban 0,54 și 1,41 în rural) 

 calificați ( plata cu ora): 1,16 in urban 0,22 si 0,94 in rural; , 

 necalificați: 2,03( în mediul rural) 

 Cu studii superioare in alta disciplina: 1,97  

 Cu studii medii : 0,06 

 

B. Resurse umane în specialitate - fizică 

 

 Norme didactice: 81,69 ( din care 48,05 în mediul urban și 33,64 in mediul rural), din care; 

 titulari încadrați în norma de bază: 44,59 ( din care: 34,09 în urban și 10,50 în rural);  

 titulari încadrați la plata cu ora: 12,49 (din care: 8,25 în urban și 4,24 în rural); 

 pensionari: 2,65  (din care: în urban 1,83 și 0,82 în rural) 

 calificați ( plata cu ora): 5,54 in urban 1,71 si 3,83 in rural; , 

 necalificați: 6,57 

 Cu studii superioare in alta disciplina: 0,59 ( în mediul urban) 

 Cu studii medii : 5,98 ( în mediul rural) 

 2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

  

 Inspecții realizate de către inspectorul școlar:19 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 40 

 • Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

-proiectarea didactică 

      -strategiile didactice utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare 

 

 Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore:3/9 

  Număr inspecții: 

 a) curente:3 

 b) speciale: grad I: 2 

 Inspecții realizate de către metodiști:  

 fizică 1 

 chimie  

 Număr inspecții: 9 

  curente:2 

  speciale: grad I: 1 

 inspecții generale 5 

 

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

Aspecte pozitive:   

 Realizarea planificărilor  cu respectarea   planului cadru  în vigoare și a cerințelor 

curriculumului aprobat. 
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 Respectarea metodologiei specifice de realizare a activității didactice:obiective, conținuturi, 

strategii didactice, evaluare și adaptarea cerințelor la specificul clasei de elevi. 

 Utilizarea de  materiale didactice realizate  de către professor. 

 Diversificarea ofertei de discipline opționale   

 Folosirea metodelor alternative de evaluare ,realizarea unor produse, portofolii etc., astfel 

încât să fie apreciate corect atât cunoștințele asimilate, cât și competențe practice formate; 

. 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

 Diferențierea și individualizarea sarcinilor de învățare .  

 Utilizarea cât mai des în lecții  a autoevaluării și interevaluării ;  

 integrarea eficientă a resurselor TIC în lecțiile de fizică și chimie.  

 Respectarea calendarului și procedurilor de avizare a opționalelor; 

Cauze identificate: 

 Preluarea de resurse didactice și folosirea  acestora fără a le adapta nivelului și specificului 

claselor de elevi. 

 Activități insuficiente de formare în domeniul metodicii în specialitate; 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

Aspecte pozitive 

 Competenţe de proiectare-planificare demonstrate de documentele existente în portofoliile    

profesorilor asistaţi în controalele în specialitate, tematice, frontale sau inspecţii speciale. 

 Promovarea ideii de activitate  în echipă a elevilor şi chiar implicarea acestora în actul 

proiectiv, prin exprimarea opiniei personale;  

 Selectarea unor teme de interes pentru elaborarea programelor de studiu opțional la fizică și 

chimie a răspuns intereselor elevilor  care au optat pentru studiul acestora. 

 Adoptarea de metode alternative de evaluare; evaluări succesive prin care este urmărită 

evoluţia elevilor în timp; portofoliile elevilor la disciplinele fizică și chimie. 

Aspecte ce trebuie îmbunătățite 

 Amenajarea unui spațiu special -laborator / cabinet de fizică  în toate unităţile de învăţământ. 

 Pregătirea suplimentară a elevilor dotaţi pentru performanţă precum și activități de pregătire 

remedială când se impune . 

 Desfășurarea orelor în laborator( acolo unde acesta există) și folosirea cu eficiență maximă a 

resurselor materiale existente.. 

 Încadrarea cu personal calificat în unitățile de învățământ  din mediul rural. 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

I.  Întâlniri / ședințe de lucru ale consiliului consultativ al disciplinei 

 

 Planificarea și pregătirea activităților metodice, a olimpiadelor și concursurilor școlare; 

 Olimpiada de astronomie și astrofizică- Colegiul Național Barbu Știrbei Călăraşi   27 februarie 

2018 

 Olimpiada de fizică- Colegiul Național Barbu Știrbei Călăraşi”; 24 februarie 2017 

  Olimpiada de chimie – Colegiul Tehnic Ştefan Bănulescu Călăraşi -28 aprilie 2018 

 Olimpiada interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”- Liceul Teoretic Mihai Eminescu 

Călărași, 10 martie 2018 

 Concursul de chimie Raluca Ripan - Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Călăraşi, 5 mai 2017 

 Concursul interjudețean de fizică „T.A.Edison” pentru elevii din clasele aVI-a şi a IXa 

,Colegiul Economic Călărași, 28 aprilie 2018 

 Manifestările Științei și Tehnicii Școlare “Florin Vasilescu”   Călărași, 24-27  mai 2018 

 Olimpiada de Științe pentru juniori -Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călăraşi, 19 mai 

2017 



 
 

108 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 Concursul interjudețean de fizică ”Șerban Țițeica” 28 aprilie 2018 

 Concursul de fizică și chimie pentru școlile din învaţamântul rural„Impuls Perpetuum”, 27 

mai 2017. 

Evaluarea dosarelor pentru obținerea gradației de merit; 

 

II.  Activități de formare continuă: 

 
1.Consfătuirile  județene  anuale pentru disciplinele fizică și chimie. 

 2.Formator - Curs de formare acreditat de Direcția Formare Continuă din cadrul MEN  ,,Învățarea științelor 

– abordări metodologice moderne” .Cursul a fost livrat gratuit unui număr de 24 de profesori de fizică din 

județul Călărași în cadrul proiectului ,,Fizica altfel”, implementat de Centrul de Evaluare și Analize 

Educaționale 

3.Consilierea și monitorizarea cadrelor didactice înscrise la examenele pentru obținerea titularizării și a 

gradelor didactice; 

 

III. Activitățile desfășurate în cadrul cercului pedagogic: 

 

 Cercurile  pedagogice  pentru disciplinele fizică și chimie s-au desfășurat conform calendarului . 

  Au fost abordate teme de actualitate în domeniul predării, învățării și evaluării la clasă . 

Fizică 

      Îmbinarea predării, învățării și evaluării, tradiționale  cu soluții de tip e-learning în lecțiile de 

fizică. 

      Strategii de stimulare a creativității elevilor în orele de fizică. 

Chimie 

   Diferențierea și individualizarea învățării, alternativă strategică pentru îmbunătățirea 

performanțelor elevilor la disciplina chimie. 

    Modalități de stimulare a interesului elevilor pentru studiul chimiei în contextul învățământului 

actual. 

 

 

. Analiza SWOT a disciplinei în urma activităților realizate: 

Puncte tari: 

 Preocuparea  majorității cadrelor didactice pentru realizarea unui demers didactic de calitate.  

 Colaborarea între profesori, valorificarea bunelor practice . 

 Existența portofoliului cadrului didactic structurat  în conformitate cu cerințele MEN. 

 

Puncte slabe: 

 Lipsa laboratorului de fizica/chimie, implicit a dotării cu materiale didactice  în special în 

unitățile de învățământ din mediul rural. 

 Folosirea insuficientă  a mijloace moderne: video-proiector, soft-uri educaţionale, lecţii 

asistate pe calculator, deși majoritatea grădinițelor sunt dotate cu astfel de materiale; 

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

și definitivat. 

Oportunități: 

 Activitățile de formare prin  cercurilor pedagogice, cu accent pe aspectele metodice ale 

predării în învățământul preșcolar călărășean; 

 Existența unei game largi de resurse educaționale deschise ce pot a suplini lipsa dotarilor 

materiale. 
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Amenințări:  

 Lipsa interesului absolvenților facultăților de fizică și chimie pentru cariera de profesor.În 

sistemul de învățământ călărășean nu avem profesori debutanți la aceste discipline în ultimii 

ani.; 

 

9. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018 – 2019: 
 

Prioritățile educaționale implicate în domeniile științifice ale fizicii și chimiei sunt subordonate 

dezvoltării competențelor specifice derivate din competențele cheie ale Uniunii Europene. Prioritare 

în acest context sunt următoarele obiective: 

 Dezvoltarea interesului cognitiv, a abilității intelectuale și creative în procesul de atingere 

a competențelor vizate de programele de fizică și chimie, operaționalizate prin cunoștințe,  

abilități și deprinderi de aplicare teoretică si practică, folosind diverse surse de informare,a  

tehnologiei informatice, având ca finaliatate generală eliminarea/reducerea 

analfabetismului funcțional științific. 

 Înțelegerea conceptelor, noțiunilor și metodelor aplicate în științe ca parte a culturiii umane, 

prin înțelegerea semnificației acestora pentru progresul social, operaționalizarea prin 

încadrarea noțiunilor predate în contextul istoric prin idei și descoperiri în domeniul fizicii 

și chimiei , prin limitele de aplicabilitate a legilor și teoriilor, prin rolul oamenilor de știință 

români în dezvoltarea acestor domenii. 

 Dezvoltarea unui sistem coerent de cunoștințe despre legile fundamentale și a principiilor 

care stau la baza imaginii științifice moderne a lumiii, operaționalizarea prin includerea în 

temele abordate la clasă a informațiilor referitoare la descoperiri actuale din domeniul fizicii 

și a chimiei care au avut și au o influență decisivă asupra dezvoltării tehnologiilor. 

 Dezvoltarea unei perspective științifice a contextului de viață, a convingerilor morale, 

culturale, comportamentale, estetice prin înțelegerea importanței științelor pentru 

dezvoltarea tehnologiei și progresul social în contextul protecției mediului. 

 Formarea competențelor specifice care dezvoltă aptitudinile necesare tânărului pentru a 

respecta, planifica, implementa și evalua rezultatele experimentelor, formularea ipotezelor 

și construirea modelelor, astfel încât cunoștințele de fizică și chimie să fie operaționale în 

explicarea diverselor fenomene naturale , a proprietăților sustanțelor, pentru evaluarea 

acurateței datelor științifice obținute care să permită utilizarea cunoștințelor dobândite în 

viața de zi cu zi. 

 Dezvoltarea abilităților de aplicare a cunoștințelor de fizică și chimie pentru asigurarea 

siguranței vieții, managemntul mediului și al protecției acestuia.  

 Diversificarea paletei de discipline opţionale prin introducerea studiului unor aplicaţii 

interdisciplinare atractive. 

 

Inspector școlar pentru diciplinele fizică-chimie, 

Prof.Toza Silvia 

 

IV.2.9.  GEOGRAFIE 

 

1.Diagnoza resursei umane specifică disciplinei 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 78,84 

Număr cadre didactice titulare: 78 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I: 80 

- Debutanți: 8 
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- Definitivat:13 

- Grad II: 11 

- Grad I: 48 

 Număr de cadre didactice necalificate:0 

 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 34 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 8/16 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 4/ 16 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate: 

- cunoaşterea programei şcolare şi gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva 

realizării competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare, cu accent pe clasa a V-a;  

- asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de competenţele 

specifice;  

- integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin utilizarea unor forme şi 

metode diversificate (evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă, metode tradiţionale şi 

metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală) urmărind explicit dezvoltarea 

gândirii critice a elevilor, stimularea creativităţii şi remedierea deficienţelor înregistrate în urma 

evaluării formative şi sumative;  

- gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi; 

- realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare; 

- participarea eficientă a profesorilor la activităţile de perfecţionare în cadrul catedrelor, cercurilor 

metodice organizate de I.S.J. Călăraşi; 

- pregătirea suplimentară pentru participarea elevilor la examenul  naţional de Bacalaureat şi 

monitorizarea aplicării planului de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale 

propus de ISJ Călăraşi pentru anul şcolar 2017-2018. 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore:0 

 Număr inspecții:16 

a) curente: 4 

b) speciale: grad I: 9 , grad II: 3 , def:0  

 Inspecții realizate de către metodiști: 4 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

Raportarea inspecţiei  de specialitate la standardele de referinţă ale ARACIP. 

 

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

Aspecte pozitive:   

- În urma inspecţiilor efectuate: de specialitate, curente (grade didactice),  inspecţii şcolare 

generale (6), tematice, din consultarea planificărilor anuale şi semestriale, pe unităţi de 

învăţare, a proiectelor didactice, a asistenţelor la clasă, a documentelor catedrelor şi 

comisiilor metodice, s-a evaluat ca bună şi foarte bună activitatea didactică. Cadrele 

didactice au documente de planificare la zi şi de bună calitate, în concordanţă cu curriculum-

ul naţional şi local, cu programa şcolară, furnizând activităţi diferenţiate şi strategii de 

predare care ţin cont de nivelul la care se află elevii. 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- tendinţa unor cadre didactice de a realiza formal proiectarea activităţilor didactice. 

Cauze identificate: 

      -    superficialitatea şi lipsa de motivare a unor cadre didactice. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 
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Aspecte pozitive: 

-  s-a remarcat grija cadrelor didactice pentru organizarea colectivului de elevi şi crearea cadrului 

psiho-ergonomic. Nu numai cadrele didactice cu experienţă, dar şi o mare parte din rândul 

profesorilor debutanţi, au dovedit că sunt la curent cu noutăţile privind metodica predării geografiei, 

fapt ce a rezultat şi din modul de concepere a activităţilor şi din noua viziune asupra actului didactic. 

Astfel, s-a observat respectarea, în funcţie de competențe, a deprinderilor,  prin realizarea unui 

echilibru în utilizarea lor, prin structurarea conţinutului conform logicii disciplinei, prin exploatarea 

varietăţii tipurilor de învăţare, diversitatea formelor de activitate (frontală, pe grupe, în perechi), prin 

integrarea şi valorificarea mijloacelor de învăţământ.  Un punct tare, remarcat în timpul inspecţiilor 

este  motivarea, solicitarea şi activarea elevilor, stabilirea şi dozarea sarcinilor de lucru, realizarea şi 

asigurarea caracterului practic aplicativ al cunoştinţelor.  

- s-a remarcat realizarea unei evaluări permanente, iniţiale, continue şi finale, a feed-back-ului, 

folosirea de diferite forme de evaluare şi asigurarea mecanismelor de reglare a învăţării. Au existat şi 

situaţii în care au lipsit materialele didactice  auxiliare, iar evaluarea nu a fost efectuată corespunzător. 

În aceste situaţii, am recomandat înscrierea profesorilor respectivi la cursuri de perfecţionare, 

asistenţe la clasă la colegii cu experienţă, refacerea proiectelor didactice şi găsirea de modalităţi de 

ameliorare a punctelor slabe constatate. A scăzut numărul cadrelor didactice cu carenţe este mic, 

majoritatea desfăşurând lecţii de calitate, atmosfera din clasă şi relaţiile profesor - elev, de tip 

parteneriat, sunt bune şi foarte bune, elevii considerându-le stimulative. Evaluarea este efectuată 

permanent şi utilizată în abordarea activităţilor viitoare, iar temele pentru acasă sunt bine dozate şi 

concepute, contribuind la o învăţare sistematică. 

Aspecte care necesită îmbunătăţiri: 

- accentuarea învăţării logice, antrenând un număr mai mare de elevi din cadrul clasei; 

- predarea interactivă pentru a favoriza dezvoltarea personal a elevilor, capacitatea lor de exprimare 

şi punerea în valoare a competenţelor dobândite; 

- sporirea responsabilităţii elevilor faţă de rezolvarea sarcinii de lucru din clasă şi pentru acasă. 

Cauze identificate: 

 - se menţine reticienţa pentru elaborarea proiectelor/schiţelor de lecţie, în condiţiile în care nu există 

nicio reglementare în acest sens; 

 - sunt situaţii în care activitatea didactică se raportează la manual şi, nu în mod obligatoriu , la 

programa şcolară, accentual fiind pus pe conţinuturile ştiinţifice şi mai puţin pe dezvoltarea de 

competenţe; 

 - lipseşte observarea sistemică a activităţii  şi comportamentului elevilor, astfel încât notarea se 

realizează doar pentru prestaţia de moment , având grad mare de subiectivitate. 

 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

    Olimpiada judeţeană de geografie,  Concursul Naţional TERRA –Mica Olimpiadă( faza 

naţională online )  s-au desfăşurat  la Şcoala Gimnazială Carol I Călăraşi, în condiţii foarte bune. 

Au participat un număr de 14 unităţi şcolare şi s-au acordat   8 premii şi 4 menţiuni.La faza naţională 

de la Brăila s-au calificat 6 elevii ( un elev de clasa a VIII-a a ales să participe la naţionala de fizică) 

şi s-a obţinut o menţiune  a MEN la cls. a XII-a (coordonator  prof. Sterienescu Lidia Daniela, Liceul 

,,Al.Odobescu “ Lehliu-Gară )  şi 3 premii speciale. 

              Faza judeţeana a Concursului Naţioanal TERRA s-a organizat la Colegiul Agricol Sandu 

Aldea Călăraşi cu participarea a  235  elevii, din clasele V-VII, reprezentând  45  de  unităţi şcolare. 

A fost acordate  13 premii şi 3 menţiuni.La faza naţională   s-au calificat 17 elevi, obţinându-se   9 

premii  ( un premiul I, 4 premii II, 4 premiii III)şi  3 menţiuni .Premiul I cu punctajul maxim l-a 

obţinut elevul Rădoi Denis Ionuţ, cls. a VI-a,  de la Şcoala Gimnazială ,, Mihai Viteazul “  Călăraşi, 

pregătit de prof. Dănuleasa Gabriela.    
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           Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul Călăraşi a găzduit Concursul Interjudeţean Terra de la 

poveste la realitate,cu participarea a 32 de elevi din cls.  V-VII din  8 şcoli.S-au calificat la faza 

regional  5  elevi şi s-au obţinut un premiul III ( eleva Ulmeanu Andreea Carmen, cls. a VI-a,  de la 

Şcoala Gimnazială ,, Mihai Viteazul “  Călăraşi, pregătit de prof. Puişor Luiza-Corina ),  3 menţiuni 

şi un premiu special.                                La Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Olteniţa s-au 

desfăşurat lucrările Concursului  de comunicări ştiinţifice a elevilor din clasele liceale, faza 

judeţeană.Au promovat la faza naţională de la Cumpăna ,jud.Constanţa, 4 lucrări; s-a obţinut un 

premiul I la secţiunea geografie fizică ( prof. Daniel Anghel, Liceul Teologic ,,N.Bălcescu” Olteniţa 

cu elevul din cls a XI-a ,Niculiţă Bogdan Andrei) . 

      - Manifestările organizate la nivel judeţean  au avut parteneri pe: Muzeul Municipal Călăraşi, 

Tenaris Călăraşi, Viitor Plus, Greeninitiative, Platforma Şcoli Verzi, Terra Mileniul III, Universitatea 

din Bucureşti, Societatea de Geografie din România-Filiala Călăraşi. 

 

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

 

Puncte tari Puncte slabe 

Proiecterea didactică 

     Planificările, vizate de responsabilul comisiei 

metodice şi de  directorul unităţii de învăţământ, 

au respectat sugestiile programei. 

     Proiectarea activităţilor didactice a fost 

realizată corect, existând o dependenţă  între 

conţinutul ştiinţific şi strategiile utilizate. 

     Existenţa mijloacelor de informare (internet) şi 

multiplicare precum şi utilizarea diferitelor 

materiale şi mijloace didactice la clasă (in special 

la gimnaziu). 

     Buna comunicare între membrii comisiilor 

metodice şi inspectorul şcolar pentru disciplina 

geografie. 

    Revizuirea, completarea şi ordonarea documentelor 

din mapa/portofoliul tuturor cadrelor didactice 

întocmai cu recomandările date la consfătuirea anuală 

şi pe parcursul întâlnirilor de lucru. 

   Realizarea unui demers didactic diferenţiat, 

individualizat, în funcţie de posibilităţile psiho-

intelectuale ale elevilor şi ţinând cont de profilul și 

specializarea claselor de elevi, de nivelul acestora şi 

aşteptările lor. 

   Dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaştere şi 

prin valorificarea mijloacelor moderne oferite de 

diferite soft-uri educaţionale ale societăţii 

informaţionale contemporane. 

                                                Calitatea actului didactic 

    Cadrele didiactice inspectate fac dovada 

proiectării corecte a activităţilor, existând o 

corelaţie între componentele actului didactic, 

strategii şi evaluare; s-a respectat structura şi 

numărul de ore alocat, conform actualului plan 

cadru de învăţământ. 

   Strategiile didactice utilizate în procesul  

instructiv-educativ au fost selectate  în funcţie de 

nivelul şi caracteristicile individuale ale elevilor. 

    Metodele şi instrumentele de evaluare au fost 

integrate eficient  urmărindu-se  măsurarea 

nivelului de pregătire al elevilor, formarea 

competentelor specifice disciplinei. 

    Toate cadrele didactice inspectate au dovedit 

faptul că stăpânesc conţinuturile ştiinţifice ale 

disciplinei predate, au folosit un limbaj accesibil 

elevilor, iar explicaţiile au fost clare, logice, 

organizate dupa scheme logice. 

 Profesorii dirijează elevii în mod eficient pentru 

atingerea obiectivelor lecţiilor. 

 Există o uşoară  tendinţă a unor cadre didactice de a 

centra demersul didactic pe conţinutul ştiinţific şi mai 

puţin pe elev, pe deprinderi, pe înţelegere. 

  O mai bună adaptare a metodelor şi tehnicilor de 

predare/învăţare/evaluare cu nivelul real de pregătire 

al elevilor. 

  Realizarea unui demers didactic diferenţiat, 

individualizat, în funcţie de posibilităţile psiho-

intelectuale ale elevilor şi ţinând cont de profilul și 

specializarea claselor de elevi, de nivelul acestora şi 

aşteptările lor. 

   Dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaştere şi 

prin valorificarea mijloacelor moderne oferite de 

diferite soft-uri educaţionale ale societăţii 

informaţionale contemporane. 

   Concretizarea intenţiilor de tratare diferenţiată a 

elevilor în planuri operaţionale de reglare/remediere, 

diferenţiere a demersului educaţional atât la clasă cât 

şi prin activităţi suplimentare. 
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Calitatea evaluării elevilor 

  Au fost utilizate tipurile şi formele de evaluare- 

formativă, sumativă; evaluarea s-a realizat 

aproximativ ritmic şi correct. 

   Evaluarea s-a facut de regulă cu obiectivitate, 

fiind bazată pe competenţe. 

  Au fost folosite  metode variate de evaluare de la 

cele tradiţionale (probe scrise, orale şi practice) la  

cele alternative (proiecte, portofolii, autoevaluări). 

   Majoritatea  cadrele didactice au elaborat teste 

iniţiale şi semestriale la nivel de catedră, însoţite 

de bareme de corectare, a căror interpretare a 

condus la întocmirea unor planuri de măsuri pentru 

îmbunătăţirea activităţii. 

  Necesitatea acordării unei atenţii mai mari asupra 

procedurii de identificare a nivelului real de cunoştinţe 

al elevilor (teste iniţiale, sistemul de notare ritmic, 

selectarea conţinuturilor etc.). 

   Diversificarea formelor de evaluare, încurajând 

autoevaluarea şi coevaluarea, activizarea unui număr 

mai mare de elevi în cadrul lecţiilor; 

  Motivarea evaluării în baza standardelor curriculare 

sau a criteriilor de notare ( cls. VII-VIII) 

  Creșterea ritmicității de verificarea a caietelor de 

teme / de notiţe. 

   Diferențierea fișelor de lucru și a testelor de 

evaluare. 

 Reducerea practicilor de evaluare doar prin testare 

scrisă. 

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

  Majoritatea elevilor  participă cu interes și 

dezvoltă o atitudine corespunzătoare în relație cu 

profesorul și colegii. 

   Elevii au deprinderea de a asculta şi de a 

răspunde la întrebări, de a adresa întrebări şi 

exprima idei la un nivel satisfăcător. 

  Elevii pot folosi ceea ce au achiziţionat în lecţiile 

anterioare la un nivel acceptabil. 

   Elevii răspund corespunzător la metodele de 

învăţare frontale sau la cele participative. 

  Elevii au nevoie de îndrumare continuă pentru a fi 

capabili să-şi folosească deprinderile în ceea ce 

priveşte achiziţionarea de cunoştinţe noi. 

  Creșterea gradului de atingere a standardelor 

educaționale de către elevi. 

  Pregătirea pentru performanță, pentru participarea  

elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare (mai ales la 

nivel liceal). 

Curriculum-ul la decizia şcolii (număr de aprofundări, extinderi, opţionale). 

  Au fost incluse opţionale agreate de MEN sau 

avizate de ISJ (au fost avizate optionale privind 

educaţia pentru dezvoltare durabile, geografia 

orizontului local etc.). 

 Planificările calendaristice ale disciplinelor 

opţionale sunt axate pe aprofundarea de cunoştinţe 

pentru ca elevii să-şi însuşească şi să înţeleagă mai 

bine noţiunile de bază. 

 Elevii sunt atrași de probleme cu aplicativitate în 

practică de zi cu zi . 

 Elevii sunt interesaţi de opţionale, căutând 

materiale diverse, pe care le prezintă în cadrul orei 

şi celorlalţi elevi. 

 Introducerea, în oferta şcolară, a opţionalelor cu 

caracter aplicativ sau a celor interdisciplinare. 

Activitatea de perfecţionare prin comisiile metodice și cercuri pedagogice 

  Comisiile metodice au în vedere perfecţionarea 

cadrelor în ceea ce priveşte calitatea actului 

didactic şi promovarea metodelor  centrate pe elev. 

Majoritatea cadrelor didactice au participat la 

consfătuirea anuală de la Colegiul Agricol 

Călăraşi, la şi la cercurile metodice organizate la 

CN Barbu Ştirbei, Liceul Tehnologic nr.1 Borcea, 

şcolile Sohatu. 

  Între profesori există o colaborare strânsă și 

există un interes manifestat de către majoritatea 

dintre ei pentru noutățile apărute la nivelul 

disciplinei predate. 

  În cadrul comisiilor metodice/de catedră s-au realizat 

interasistente. 

  Reglarea activității comisiilor metodice, în toate 

școlile. 
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Oportunităţi Ameninţări 

 Disponibilitatea unor cadre didactice de a oferi 

feed- back activităţilor desfăşurate la nivel de 

judeţ. 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare la nivel 

de grup professional prin intermediul poştei 

electronice, reţelelor de socializare etc. . 

 Numărul mare d eoferte din partea ONG-urilor , 

de participare la programe educative şi 

extraşcolare în parteneriat cu unităţile de 

învăţământ. 

 Folosirea metodelor active care să favorizeze 

înţelegerea ideilor ,conceptelor , valorificarea 

experienţei proprii a elevilor. 

  Fonduri insuficiente pentru dotarea cabinetelor de 

geografie. 

    Lipsa motivaţiei elevilor pentru o anumită disciplină 

sau faţă de învăţare în general. 

 Scăderea numărului de ore  

 

 

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019: 

- aplicarea  cu eficienţă a  programei şcolare la clasa a VI-a; 

- revizuirea/ adaptarea proiectării didactice  în funcţie de abilităţile şi interesele elevilor, a 

principiului tratării diferenţiate a elevilor atât pentru elevii care nu performează cât şi pentru elevii 

capabili de performanţă. 

- realizarea unui demers didactic diferenţiat, individualizat, în funcţie de posibilităţile psiho-

intelectuale ale elevilor şi ţinând cont de profilul și specializarea claselor de elevi, de nivelul 

acestora şi aşteptările lor. 

- concretizarea intenţiilor de tratare diferenţiată a elevilor în planuri operaţionale de reglare/ 

remediere, diferenţiere a demersului educaţional, atât la clasă, cât şi prin activităţi suplimentare. 

- diversificarea formele de evaluare, încurajând autoevaluarea şi coevaluarea, activizarea unui 

număr mai mare de elevi în cadrul lecţiilor; 

- revizuirea dotărilor materiale de la nivelul disciplinei şi utilizarea eficientă a acestora 

(managementul resurselor materiale); 

- diversificarea ofertei şcolare cu privire la curriculum-ul opțional. 

 

Inspector școlar pentru disciplina Geografie 

Prof. Belciu Mari-Elena 

 

 

IV.2.10. ISTORIE –SOCIO UMANE 
 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei ISTORIE/SOCIO-UMANE 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018:istorie 83,38/cultură civică,gândire critică și drepturile 

copilului 18,57/socio-umane 26,58/ pedagogie 5,31/economie 8,04 

Număr persoane angajate sem I 2017-2018:istorie și cultură civică 90/socio-umane 35 

Număr cadre didactice titulare: istorie 78/socio-umane 15 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 4 istorie/1 socio-umane 

- Definitivat:3/2 

- Grad II: 56 istorie/ 5 socio-umane 

- Grad I: 34 istorie/ 19 socio-umane 

- Doctor:  3 istorie/ 2 socio-umane 

Număr de cadre didactice necalificate: - 
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2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 30 

Număr de inspecții la profesorii debutanti : 12 

Număr inspecții tematice în specialitate : 30 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 0 

Număr inspecții:  38 

a) curente: grad I : 11, grad II :6 , def. : 5 

b) speciale: grad I: 7, grad II: 4, def: 5 

Inspecții realizate de către metodiști: 8 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

Inspecţiile s-au efectuat conform graficului individual. 

*Valorizarea activității metodiștilor 

În anul școlar 2017-2018, 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,  totodată au fost implicați în organizarea examenelor naționale la nivelul 

unităților  de învățământ , dar și la concursurile și olimpiadele școlare locale și județene, precum și 

la examenul de bacalaureat. 

 

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

 

Număr discipline 

opționale în anul 

școlar 2017-2018 

Motivație  Eficiență  Constatări 

pozitive 

Aspecte de 

remediat 

55 discipline 

opționale( istorie 

48, discipline 

socio-umane -7), 

la nivelul 

județului 

Călărași 

Prin elaborarea 

unei oferte de 

curriculum școlar 

național-Istoria 

Recentă a 

României, Istoria 

Monarhiei din 

România, Istoria 

Comunismului în 

România, s-a 

urmărit 

promovarea 

cunoștințelor 

corecte privind 

diferite aspecte 

din istoria 

recentă a 

României. 

Prin tematica 

propusă, 

disciplinele 

opționale de la 

nivelul 

disciplinelor 

istorie și  socio-

umanese 

completează 

armonios 

conținuturile din 

Curriculum 

Național. 

S-a constatat o 

evidentă 

îmbunătățire a 

calității 

programelor 

școlare redactate 

de conținuturile 

din Curriculum 

Național. 

Avizarea 

opționalelor în 

perioada prevăzută 

de calendar, cu 

respectarea 

metodologiei. 

 

4.A.Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate la cadrele 

didactice asistate: 
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PUNCTE TARI 

-Proiectarea didactică la nivelul disciplinei s-

arealizat cu respectarea cerințelor metodologice 

specifice, urmărindu-se în cadrul unităților de 

predare-învățare, adecvarea corespunzătoare a 

conținuturilor și activităților de ănvățare la 

obiectivele de referință și competențele specific 

prevăzute de programele școlare de specialitate. 

-Majoritatea cadrelor didactice de specialitate 

asistate au dovedit preocupări pentru 

esențializarea conținuturilor, pentrurealizarea 

unui învățământ de formare a unor capacități, 

comportamente și abilități adecvate, de implicare 

permanent a elevilor în prcesul de învățare, de 

diversificare a tipurilor de activități didactice. 

-În cadrul lecțiilor informația  științifică transmisă 

este riguroasă, elevii sunt tratați individual și 

diferențiat, în funcție de particularitățile de vârstă 

și ritm de lucru. 

-Evaluarea se practică în manieră tradițională dar 

și în context care permit diagnoza mai exacta a 

structurii fiecărei competențe, precizată de 

standardele curriculare ale disciplinei de 

învățământ.  

PUNCTE SLABE 

-Deși majoritatea cadrelor didactice 

inspectate au o bună pregătire pedagogică 

și științifică, stăpânesc theoretic exigențele 

unui învățământ de calitate, în practica 

educațională se mai păstrează stiluri 

didactice tradiționale, bazate pe 

transmitere,receptare și reproducere de 

informații. 

-Tehnicile informatizate nu sunt utilizate 

oportun și efficient. 

-preocuparea insuficientă a cadrelor 

didactice privind amenajarea, dotarea și 

nutilizarea cabinetului de istorie. 

OPORTUNITĂȚI 

-Abordarea intra, inter și transdisciplinară a 

conținuturilor prin diversificarea gamei de 

discipline opționale specific. 

-Varietatea cursurilor de formare /perfecționare 

organizate prin CCD, universități 

AMENINȚĂRI 

-Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru cunoașterea problematicii și a 

documentelor de strategie educațională 

privind calitate în educație. 

Lipsa spațiului și al dotărilor 

corespunzătoare în unele unității școlare 

 

4.B.NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAȚIONALE DE CĂTRE ELEVI 

 

PUNCTE TARI 

 

Elevii sunt capabili să folosească eficient 

cunoștințele accumulate în lecțiile anterioare și 

progresează corespunzător.În general 

formulează răspunsuri logice și coerente, dar 

manifestă unele dificultăți în argumentarea 

afirmațiilor făcute, având nevoie de sprijinul 

profesorilor. 

Dau dovadă de un  comportament civilizat, 

dovedesc respect față de professor și colegi. 

PUNCTE SLABE 

Unii elevii nu stăpânesc noțiunile și cunoștințele 

prevăzute de programa școlară. La un nivel care 

să le asigure promovabilitatea la examenul de 

bacalaureat, 

Cu greutate elevii fac apel la cunoștințele de la 

alte discipline. 

Există elevi cu performanțe scăzute la 

învățătură, in general cei care nu beneficiază și 

de implicarea familiei în educație. 

Se folosește în general, modest cee ace se 

achiziționează în cursul lecțiilor anterioare. 

 

 

5.  Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 
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-  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; 

-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  activităţii  proiectului 1 decembrie- Ziua  Naţională a României 

-Participarea in cadrul simpozionului international „Orizonturi didactice ”, 2018 

-Participarea   la activităţii  desfăşurate  cu ocazia   Zilei Naționale a României, Zilei  Eroilor, Ziua 

Unirii Principatelor Române; 

-Coordonarea desfășurării  probei practice în cadrul examenului de titularizare în învățământ ; 

-Consilierea cadrelor didactice debutante; 

-Delegat ISJ Călărași în Comisia de examen la bacalaureat- Liceul” Alexandru Odobescu” Lehliu –

Gară, sesiunea iunie-iulie 2018 și la Colegiul Național”Barbu Știrbei” Călărași, sesiunea august-

septembrie 2018; 

 

6.A. Realizarea obiectivelor managementului specialității-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 

instrumentelor de evaluare, ghidurilor și 

auxiliarelor curriculare. 

 

Calități personale și profesionale ale cadrelor 

didacticecu ținută pozitivă privind conduita în 

școală și raportul cu elevii, atitudinea în clasă, 

cunoștințele de specialitate. 

 

Calitatea managementului ore de specialitate –

organizarea și conducerea clasei, relația 

profesor-elev,crearea mediului favorabil 

desfășurării lecției. 

PUNCTE SLABE 

Utilizarea sporadică a cabinetelor de istorie sau 

neamenajarea acestora. 

Pondere  destul de mare a metodelor clasice de 

predare 

Insuficienta adaptare a strategiilor didactice la 

ritmul propriu de învățare al elevilor 

OPORTUNITĂȚI 

Organizarea de cursuri de formare prin Casa 

Corpului Didactic 

Participarea profesorilor debutanți la lecții 

susținute de profesori cu experiență 

AMENINȚĂRI 

Scăderea actului educațional în unitățile de 

învățământ mai mici  

Proiectarea de metode și tehnici didactice  

moderne, doar cu ocazia inspecțiilor școlare, 

 

 

6.B.Aspecte privind procesul de evaluare ;curentă,secvențială și la final de semestru rezultate 

școlare la disciplina analizată, mai ales dacă reprezintă o probă la examenele naționale 
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PUNCTE TARI 

Au fost respectate recomandările făcute în 

cadrul Consfătuirilor județene ale cadrelor 

didactice de specialitate  

Majoritatea elevilor testați au demonstrat că au 

deprinderi de citire, scriere și mai puțin logică 

și argumentate, elevii neîntâmpinînd dificultăți 

ăn rezolvarea itemilor obiectivi și 

semiobiectivi 

S-au realizat interpretările rezultatelor testelor 

inițiale, dar nu este urmărit constant progresul 

școlar 

Notarea și motivarea sunt realizate cu 

respectarea normelor docimologice, existând o 

regulă de notare ritmică 

Organizarea fazei pe școală a olimpiadei de 

istorie și discipline socio-umane și selecția 

loturilor care vor participa la faza județeană a 

acetor competiții. 

PUNCTE SLABE 

Există cadre didactice de specialitate care nu 

proiectează/aălică uneori,strategii de predare  

diferențiată, care să faciliteze dezvoltarea 

personală a elevilor și progresul acestoraîn ritm 

propriu. 

Nu sunt verificate constant, caietele de notițe și 

temele elevilor. 

Baremele de notare evaluare nu sunt elaborate 

la fiecare evaluare. 

OPORTUNITAȚI 

Disponibilitatea elevilor și a cadrelor didactice 

de a participa la olimpiadă și concursurile din 

domeniul specialității 

Existența unor platforme digitale care propun o 

multitudine de itemi pentru evaluare. 

AMENINȚARI 

 Evaluări realizate prin metode tradiționale . 

 

7. Propuneri, soluţii de optimizare pentru anul 2018-2019 : 

 

 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/uman 

 Dotarea cu materiale didactice a cabinetelor de istorie-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  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.  

 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;  
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 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;  

 

 

8. Priorități ale disciplinelor pentru anul școlar 2018-2019 

 

Măsuri și recomandări generale care trebuie întreprinse la nivelul unității de învățământ în scopul 

asigurării calității procesului instructiv-educativ, cu accent pe: 

-aspecte vizând reducerea absenteismului, 

-tratarea diferențiată și individualizată predare-învățare-evaluare 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. 

 

Inspector şcolar pentru disciplina istorie și socio-umane, 

prof. Magdalena TUȚĂ 

 

 

 

 

 

IV.2.12. RELIGIE 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 90 

Număr persoane angajate in anul scolar 2017-2018: 100 - 100% sunt cadre active (44 laici şi 56 preoţi) 

Număr cadre didactice titulare: 45 

Număr cadre didactice: 

- Debutanți: 21 

- Definitivat: 36 

- Grad II: 17 

- Grad I: 26 

Număr de cadre didactice necalificate: 0 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 51 

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 8 

Număr inspecții tematice în specialitate: 4 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 
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Număr inspecții stadiale (inopinate): 2 

 Număr inspecții: 

a) curente: grad I: 2, grad II: 3 

b) speciale: grad I: 2, grad II: 6, def: 8 

Inspecții realizate de către metodiști: 3 

• Valorizarea activităţii metodiştilor 

 

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

 

Aspecte pozitive: 

- S-a constatat o 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 programe cu o tematică ce a ținut cont de interesele și preocupările 

elevilor, de nevoile şi aspiraţiile lor. 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

- -Redactarea superficială a unor componente din structura programei de opţional (argument, 

activități de învățare sau evaluare). 

 

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, dar şi diferenţiat, 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 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 100%);  
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- 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 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, bazate exclusiv 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; 

- 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 în cadrul orelor; 

- 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. 

 

5. 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: 
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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; 

• 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, doi au luat premii(un premiu I și o 

menţiune). 

 

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; 

• 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 exclusiv pe transmitere, receptare şi 
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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 inserează pe suportul informaţional domeniul de aplicabilitate al 

disciplinei de învăţământ, pentru  a avea un bun impact asupra elevilor şi  utilităţii lecţiilor; 

tehnicile informatizate nu  sunt utilizate oportun şi eficient; auxiliarele didactice nu sunt 

folosite eficient şi diversificat; 

• 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 şcoalăVarietatea 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, ateliere de lucru, 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 și olimpiade în 

domeniul specialităţii. 

• Existența numeroaselor suporturi (ghiduri, culegeri de exerciții, teste) care permit realizarea 

unei evaluări de calitate, ritmice și obiective. 

 

Ameninţări  

• Lipsa manualelor şolare la clasele a VII a și  VIII a; 

• 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 2017-2018: 
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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; 

 Implicarea elevilor și profesorilor în proiectele naţionale catehetice și social-filantropice desfăşurate 

în parteneriat cu Patriarhia Română și Episcopia Sloboziei și Călărașilor, precum şi cu 

protopopiatele Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu. 

 
Inspector școlarpentru disciplina religie, 

Pr. prof. Arcadie Puișor 

 

IV.2.11. ARTE 

 

1.  Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice anul școlar 2017-2018: 30,97 - educaţie muzicală; 30,67-  educaţie plastică 

Număr cadre didactice titulare: 18- educaţie muzicală;8- educaţie plastică 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I : 

 -Debutanți:  3 - educaţie muzicală/ 2 - educaţie plastică ; 

- Definitivat: :9 - educaţie muzicală/ 3 - educaţie plastică ; 

- Grad II:3- educaţie muzicală/ 2-educaţie plastică ; 

- Grad I: 13- educaţie muzicală/5- educaţie plastică. 

 Număr de cadre didactice necalificate: 30-Educație muzicală/ 36-Educație plastic. 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  Educaţie muzicală -20 inspecții/  Educaţie plastic- 22 

inspecții; 

 Număr de inspecții la profesorii debutanți: 4; 
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Număr inspecții tematice în specialitate: Educaţie muzicală-5 / Educaţie plastică-5; 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 4; 

 Număr inspecții: 

a) curente: grad I: : educaţie muzicală/ educaţie plastică 1/0  , grad II: : educaţie muzicală/ educaţie 

plastică 1/0 ; 

Inspecții realizate de către metodiști: Educație muzicală- 10; Educație plastică- 6.  

• 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  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 Graficul unic 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 

 

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

Aspecte pozitive: 

- 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 relaţionarea obiectivelor şi conţinuturilor informaţionale. 

- Predominante sunt opţionalele ca disciplină nouă şi extindere. 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

- 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 

 

Aspecte pozitive: 
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- 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, precum și importanța acestui tip de proiectare ca activitate pregătitoare a predării – 

învățării – evaluării; se constată rigoare în structurarea conținuturilor 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. 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

- 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:  

- 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 şi realizarea   obiectivelor specifice educației plastice/educației muzicale..  

 

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. 
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- Elevii au demonstrat că au anumite deprinderi și abilități practice însușite, progresul acestora 

pe termen scurt, mediu și lung este bun. 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

- 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 

esthetic. 

Propuneri, soluţii de optimizare:  

- Creşterea performanţei şcolare prin participarea   elevilor la: concursuri şcolare specifice, 

proiecte extracurriculare  judeţene şi naţionale.  

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

Elevii au participat la Concursuri extrașcolare   interjudețene sau naționale, ca de exemplu: 

- Concursul de retorică, teatro, muzică, desen, afişe “Le Fracophile”; 

- Festival concurs interjudeţean “Jane Austen” – secţiunea Regency Music; 

- Olimpiada de muzică instrumentală, etapa județeană; 

- Concursul județean de interpretare pianistică “Călătorind printre sunete”; 

- Concursul Național de creație literară și plastică ”Lumină din lumina Învierii”; 

- Concurs regional din cadrul proiectului ”Șotronul Artelor”; 

- Concursul EuRo Ambasadori pentru Viitorul Terrei” 

- Concursul de Interpretare Instrumentală ”Talente Împlinite”; 

- Concursul Județean de Interpretare pianistică ”Călătorind printre sunete”; 

- Concursul de Interpretare Instrumentală ”Marele Premiu”. 

 

 

     Vernisaje: Salonul de Toamnă- Simeza Copiilor,    Salonul Anual de Artă, ediția a XVIII-a, 

Salonul Florilor, ediția a III-a, Salonul de Primăvară, ”Subiectiv”(expoziție de pictură) , organizate la 

Muzeul Municipal Călărași; ”Reflexii dunărene”, Expoziție de pictură și desene ale copiilor, 

”Primăvara îngerilor”, organizate în Foaierul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. 

    

6.  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 care sunt 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 . 

• Recomandările făcute la Consfătuirile  judeţene ale cadrelor didactice de specialitate  

(Educație plastică/Educație muzicală) au fost respectate. 

• Cadrele didactice și-au centrat acțiunile în vederea realizării standardelor curriculare, cu o 

preocupare deosebită pentru dobândirea de către elevi a competenţelor fundamentale, 

specifice disciplinei. 
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• 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 pregătire 

metodică deficitară în predarea disciplineloreducație plastică 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 pentr a 

facilita 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. 

 

 

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. 

• Disponibilitatea elevilor şi cadrelor didactice de a participa la concursuri olimpiade în 

domeniul specialităţii. 

 

Amenințări: 

• 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. 

 

7. Priorități ale disciplinelor”Educație plastică” și ”Educație muzicală  pentru anul școlar 

2018-2019:                                                                                                                                

 

 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 către responsabilul desemnat . 
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 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.  

 Organizarea și desfășurarea activităților transdisciplinare într-o manieră atractivă pentru 

elevi, cu material adecvate și gândite ca activități care valorifică achizițiile mono sau 

interdisciplinar. 

 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 din școli, prin organizarea unor expoziţii, 

prezentarea în media şi  alte forme de stimulare a tinerilor artişti. 

 
Inspector scolar  

Gingasu Liliana 

IV.2.12. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

 Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

 

Număr norme didactice anul școlar 2017-2018: 172 

Număr persoane angajate sem. I , 2017-2018: 154 

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: 0 

 

      

 2.  Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

Număr de inspecții la profesorii debutanți: 16 

Număr inspecții tematice în specialitate: 7 

Număr inspecții stadiale (inopinate): 2  

Număr inspecții: 10 

a) curente: 

b) speciale: grad I:5, grad II:1, def: 3 

Inspecții realizate de către metodiști: 24 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

- Respectarea continutului programei scolare. 

- Intocmirea planificarilor calendaristice. 

- Concordanta intre planificare si desfasurarea lectiilor. 
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• 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. 

- Lipsa sectorului de sarituri pentru probele atletice. 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

• Actiune metodica pe centrul  Călărași la Scoala Gimnazială nr. 2 Modelu, cu tema: 
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1.  Viteză-Dezvoltarea vitezei de reacție din diferite pozitii la semnal sonor și vizual 

2. Fotbal-Conducerea mingiei cu exterorul labei piciorului”un-doi”și șut la poartă cu ristul; 

 Actiune metodica pe centrul  Călărași la Scoala Gimnazială nr. 2 Modelu, cu tema: 

1. Dezvoltarea vitezei de reactive din diferite pozitii la semnal sonor; 

2. Hanbal –Consolidarea aruncarii cu mâna de deasupra umărului de pe loc și din deplasare 

• Actiune metodica pe centrul Oltenița  la Școala Gimnazială ”Ion Ghica” Oltenița, cu tema: 

1. Dezvoltarea vitezei de deplasare la semnal sonorAlcatuirea si executarea unei linii 

acrobatice; 

2. Consolidarea lovirii mingiei cu latul labei piciorului; 

 Actiune metodica pe centrul Oltenița  la Școala Gimnazială nr.1 Sohatu, cu tema: 

1. Învățarea startuluide sus și a lansării din start; 

2. Hanbal –Consolidarea aruncarii cu mâna de deasupra umărului de pe loc și din deplasare 

 

• Actiune metodica pe centrul Lehliu la  Liceul nr. 1 Fundulea , cu tema: 

1. Gimnastică aerobică”Variante de linii acrobatice”; 

2. Hanbal fete- variante de contraatac; 

3. Fotbal băieti-consolidarea lovirii mingiei cu capul; 

• Actiune metodica pe centrul Lehliu  la Școala Gimnazială ”Mircea Nedelciu ” Fundulea, cu 

tema: 

1.Coordonarea actiunilor corpului în spatiu și timp; 

2. Handbal- Consolidarea dribringului din deplasare cu accent pe protejarea mingii. 

 

 

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.  



 
 

132 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 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.  

 

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 2017-2018: 

- 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. 

  

 

IV.2.13. INFORMATICA 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei: 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 50 

Număr cadre didactice titulare: 36 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți:3 

- Definitivat: 1 

- Grad II: 12 

- Grad I: 23 

 Număr de cadre didactice necalificate:  60 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 

- Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 18 

 

Număr inspecții: 25 

a) curente: 21 

b) speciale: grad I:2 , grad II: 1, def: 1 

 

• 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; 
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- Monitorizarea  aplicarii masurilor privind cresterea calitatii procesului instructiv-educativ  si 

a  imbunatatirii rezultatelor la examenele nationale  in anul școlar 2017-2018 

• 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; 

- A fost verificat modul în care la unitățile de învățământ liceal se face pregătirea elevilor pentru 

examenul de bacalaureat la proba scrisă – disciplina informatică și proba D – Competențe 

digitale; 

- 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 

de la Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași; 

- pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat și pentru examenul de atestare a 

competențelor profesionale la clasele de matematică – informatică și matematică – 

informatică, intensive informatică; 

- la clasa a V-a, în unitățile de învățământ unde cadrele didactice au participat la cursul 

organizat de CCD Brăila, s-a constatat că profesorii știu cum să abordeze disciplina pentru 

partea destinată programării.  

 

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 și a graficului de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat (în unitățile unde este cazul); 

- participarea, în număr cât mai mare, la cursurile de pregătire organizate pentru profesorii care 

predau la clasele a  V-a și a VI-a. 

 

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; 

- Mai ales în mediul rural, disciplina Informatica si TIC pentru gimnaziu, este predată de 

profesori de la alte specializări, mulți dintre ei neparticipând la cursul de formare pentru 

predarea disciplinei la clasa a V-a;  

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate 
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Aspecte pozitive  

 

            Proiectare didactică 

- planificările calendaristice / proiectarea secvențială a  unităţilor de învăţare respectă 

programele şcolare în vigoare şi recomandările metodologice ale MEN/ IȘJ 

- se utilizează manualele aprobate de MEN 

- se folosesc auxiliare curriculare aprobate / avizate de MEN 

- 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, 

Platforma Informatica în școli) , 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 ; 

 

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 
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- 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; 

- Utilizarea de catre toti profesorii care predau la gimnaziu a platformei de instruire 

”Informatica in scoli”; 

- Stimularea elevilor să comunice în vederea dezvoltării competenţelor de comunicare în 

general şi în limbaj specific în mod special 

diferenţierea redusă  a actităţilor de învăţare în funcţie de caracteristicile individuale  ale 

elevilor ; 

 

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 duoă centre: Călărași și Oltenița . 

Activitățile metodice s-au desfășurat de către profesorii de liceu împreună cu profesorii de gimnaziu. 

• În semestrul I s-au desfășurat următoarele activități: 

o ”Metode alternative abordate în lecţiile de predare-învăţare la disciplina 

informatică” 

Lecţie demonstrativă: „Principiile programării structurate. Structura repetitivă cu test 

iniţial”, clasa a IX-a MI 

o Principii didactice folosite în predarea informaticii în gimnaziu” 

 Lecţie demonstrativă: „Sisteme de operare”, clasa a V-a 

               Pentru informaticieni a fost desfășurată activitatea : 

Pregătirea laboratoarelor de informatică pentru desfășurarea concursurilor și 

olimpiadelor 

• În semestrul II s-au desfășurat următoarele activități: 

o “ Medii grafice interactive pentru orele de Informatică și TIC” 

Forme de realizare: 

- Prezentare de referate, analize, exemple de bune practici. Dezbatere 

- Activitate demonstrativă cu elevii. 

        Pentru informaticieni a fost desfășurată activitatea : 

o Asigurarea condițiilor necesare desfăşurării competențelor digitale 

- 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, atât de la gimnaziu cât și de la liceu.  

- În perioada 16-20 mai 2018, am organizat Olimpiada de Tehnologia Informației, faza 

națională, activitate apreciată pozitiv atât de elevii și profesorii participanți cât și de membrii 

Comisiei Naționale de Informatică. 

-  Profesorii formatori desemnați de MEN pentru implementarea programei de informatică și 

TIC la clasele V-VIII, au participat la cursul de formare organizat de MEN și Fundația EOS 

Romania în luna aprilie 2018.  
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6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecțiilor/activităților 

realizate: 

 

Puncte tari: 

 

• 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 au promovat această probă. 

• 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. 

• În activitatea de evaluare, profesorii și-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.  

• În multe școli gimnaziale au fost inițiate proiecte sau au fost demarate acțiuni de înnoire a 

parcului de calculatoare existent, astfel, unele școli ș-au achiziționat  calculatoare noi, altele  

ș-au modernizat calculatoarele existente. 

• 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 a numeroaselor soft-uri educaționale 

existente. 

 

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 

 

Oportunități: 

 

• Aprobarea noilor planuri cadru pentru învățământul gimnazial prin care se introduce 

disciplina informatică și tic ca disciplină în trunchiul comun la claseleV-VIII. 
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• Demararea cursului de pregătire a profesorilor care predau disciplina Informatică și TIC 

la gimnaziu. 

• 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  

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019: 

 

• Orientarea controlului şi îndrumării cu preponderenţă pe modul în care se organizează și 

se realizează pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat (Proba D- Competențe 

digitale și Proba Ed) - scris) și în școlile gimnaziale la clasele a V-a și a VI-a.; 

• 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 și a profesorilor care predau disciplina informatică și 

TIC la clasele a V-a și a VI-a. 

• 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 pentru cei care participă 

la examenele de obținerea gradelor didactice. 

• 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. 

 

 

 

Inspector școlar pentru disciplina Informatică, 

Prof. Augustina – Ema Hreniuc 
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IV.2.14. ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

1.Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018           :  265 

Număr persoane angajate sem I 2017-2018              :  251 

Număr cadre didactice titulare:                                 :  185 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

                               - Debutanți                                  :   45 

                               - Definitivat                                 :   19 

                               - Grad II                                       :   32 

                               - Grad I                                        : 136 

 Număr de cadre didactice necalificate                      :    2 

 

 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar              :   20 / 60 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore :   10 / 20 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore     :  12 / 36 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore           : 

 Număr inspecții: 

a) curente:  - grad II  : 1 

                   - grad I   : 2  

b) speciale: - grad I   : 1 

                   - grad II :  0 

                   - def       : 1 

 Inspecții realizate de către metodiști: 3 

• 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 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; 
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 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;                                                 

 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; 

 

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   

 

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 
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 Mediul familial din care provin elevii 

 Absenteismul în creştere 

 Lipsa manualelor in cazul modulelor 

 Dotarea necorespunzatoare a atelierelor/laboratoarelor 

 

5. Activități/manifestări/ întâlniri la nivel județean/national: 

 

 Participare la Concursul interjudetean ,,Ion Barbu – Dan Barbilian’’ Calarasi 2017; 

 Participare la Concursul la disciplinele tehnologice pentru invatamantul profesional faza 

nationala : 

- Mecanic auto                                - Bucuresti 2018 

- Ospatar                                         - Buzau 2018 

- Textile                                          - Teleorman 2018 

 Desfăşurarea Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”; Faza 

naţională: Calarasi, 01 – 06 aprilie 2018; Domeniul: Protectia mediului 

 Competitia ,,Business Plan’’ –  Calarasi 2018; 

 Programul de formare JOBS  - Formarea profesorilor in vederea desfasurarii 

activitatilor de orientare si consiliere in cariera a elevilor; 

 Targul judetean firmelor de exercitiu - Calarasi 2018; 

 Targul regional al firmelor de exercitiu - Calarasi 2018- Editia I; 

 Concursul  Judeţean„Antreprenor De Succes”  Domeniul: Științific; Călăraşi ;Ediția a I a ; 

10 - 27 Aprilie  2018 

 Concursul National ,,Alege! Este dreptul tau” 2018; 

 Concursul National ,,Stiu si aplic – Securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe 

bancile scolii’’ 2018; 

 Concursul International de Protectia mediului ,,Euro Ambasadori pentru Viitorul 

Terrei,, , editia a IX a, Calarasi 25-27 mai 2018 

 

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; 
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 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 

 

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019: 

 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; 

 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; 

 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 
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IV.2. 15.   ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU COPII/ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE 

SPECIALE  

 

        Obiectivul suprem al unui sistem de învăţământ este să modeleze personalitatea umană pe 

principiul unicităţii sale (în sensul individualităţii) şi al generalităţii, al adecvării acesteia la formele 

diferenţiate de integrare social.                              
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 nevoi speciale 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. 

      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  şi învăţământul gimnazial ;  

 - 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 speciale); 

– 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 prevederile Legii nr,1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, 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. 
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1.Diagnoza resursei umane specifice disciplinei/compartimentului 

Număr norme didactice an şcolar 2017-2018:  30 

Număr persoane angajate sem I 2017-2018: 30 

Număr cadre didactice titulare: 11 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanţi: 3 

- Definitivat: 6 

- Grad II: 6 

- Grad I: 3 

Număr de cadre didactice necalificate: 1 

 

2.Diagnoza inspecţiei şcolare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecţii realizate de către inspectorul şcolar/metodist :   14 

Număr de inspecţii la profesorii debutanţi/număr ore: 10 

Număr inspecţii tematice în specialitate/număr ore: 4 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

Număr inspecţii stadiale (inopinate)/număr ore:  

Număr inspecţii: 

a) curente: 5 

b) speciale: grad I:-, grad II: 5, def: 4 

 

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

Aspecte pozitive: 

 

    Materialele funcţionale elaborate de profesorii psihopedagogi/educatori au vizat evaluarea 

nivelului de dezvoltare al fiecărui elev în perioada anului  şcolar 2017-2018 pe următoarele direcţii: 

integrarea în colectivul clasei şi al şcolii, adaptarea şcolară, evoluţia comportamentală, dezvoltarea 

psihologică, nivelul de dezvoltare intelectuală şi de asimilare a cunoştinţelor, progresul şcolar, 

precum şi recomandări psihologice de orientare şcolara si profesională. 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităţilor de învăţare observate: 

Aspecte pozitive: 

-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 

. 

- Învăţarea 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 necesită îmbunătăţiri: 

- Procurarea  manualelor, ghidurilor şi auxiliarelor pentru multe discipline din învǎţǎmântul 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: 
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- 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 recensǎmântul copiilor cu cerinţe educative speciale, ceea ce face 

ca cei cu deficienţă severǎ sa fie menţinuţi în familie, încǎlcăndu-li-se dreptul la educaţie. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului în urma inspecţiilor/activităţilor realizate: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unor specialişti,profesori 

psihopedagogi initiaţi prin profilul pregǎtirii 

universitare şi prin dobândirea de experienţǎ în 

activitatea cu elevii cu dizabilitǎţi; 

Disponibilitatea afectivǎ a acestor specialişti de a 

se confrunta zilnic cu suferinţele şi neputinţele 

copiilor ,capacitatea lor empaticǎ; 

 Efective reduse la clasǎ ,fapt care permite 

organizarea activitǎţilor în funcţie de 

particularitǎţile psihoindividuale ale copiilor. 

Adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic 

şi social 

Structurarea unui plan de intervenţie personalizat 

cu obiective pe termen lung şi obiective pe termen 

scurt 

Interesul şi atenţia deosebite ale conducerii I.S.J 

.Călăraşi, pentru învǎţǎmântul special şi special 

integrat 

Activitǎţile şcolare şi extraşcolare diversificate, 

atractive şi 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. 

 Existenţa unor spatii şcolare 

necorespunzǎtoare (sǎli de clasǎ mici 

,insuficiente); 

 Lipsa unor programe de formare /dezvoltare 

profesionalǎ ; 

Insertia socialǎ a copiilor/elevilor cu CES; 

Inexistenţa la nivelul judeţului a unui Centru 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă sau a unei 

Şcoli speciale. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Extinderea activitǎţilor extracurriculare în 

parteneriat cu şcoala, familia, ONG-uri, alte 

instituţii publice pentru egalizarea şanselor; 

Antrenarea comunitǎţii în problematica educaţiei 

integrate şi insertia sociala a copiilor/elevilor cu 

CES ; 

Legislaţie şcolară 

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, o continuǎ 

scadere a populaţiei şcolare, cu efecte pe 

termen lung asupra întregului sistem de 

învǎţǎmânt şi, implicit, a învǎţǎmântului 

special; 
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Comunitatea locală nu este interesatǎ , în 

totalitate, de oferta unei şcoli speciale, nu este 

pregatitǎ pentru acest gen de colaborare, de 

aceea este nevoie de un efort sustinut pentru 

promovarea imaginii şcolii şi a ofertei 

educaţionale. 

Lipsa unor servicii specializate la nivel de 

comunitate; 

 

6. Priorităţi ale disciplinei pentru anul şcolar 2018-2019: 

PRIORITĂŢI   STRATEGICE 

• Asigurarea educaţiei  pentru toate categoriile de elevi şi formarea competenţelor –cheie; 

• Corelarea actului educaţional cu nevoile de dezvoltare personalǎ/profesionalǎ ale elevilor,din 

perspectiva dezvoltǎrii durabile şi a asigurǎrii coeziuinii sociale; 

• Asigurarea complementaritǎţii educaţiei formale/nonformale/informale/educaţie permanentǎ; 

• Creşterea calitǎţii proceselor de predare-învǎţare şi a serviciilor educaţionale; 

• Realizarea echitǎţii în educaţie şi a dreptului fundamental al copilului la educaţie; 

• Deschiderea şcolii/sistemelor de formare cǎtre societate/mediul social,economic,cultural; 

• Parteneriate şi proiecte educaţionale în concordanţǎ cu cerinţele integrǎrii europene. 

Îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare pentru copiii/elevii/tineri cu dizabilităţi, este un 

obiectiv prioritar  : 

a)Flexibilizarea sistemului de educaţie, astfel încât să fie capabil să răspundă nevoilor variate, adesea 

complexe şi specifice ale acestor elevi. 

b)Perfectionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din şcoală pentru asigurarea calităţii 

învătământului în vederea asigurării reuşitei integrării socio –profesionale a absolvenţilor. 

c)Orientare şcolară şi profesională în acord cu particularităţile fizice, fiziologice şi psihologice ale 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale . 

Constatări făcute în urma inspecţiilor realizate: 

      Aspecte pozitive:  

      Planurile de intervenţie personalizate au fost realizate de către profesorii psihopedagogi în 

conformitate cu metodologia aflata în vigoare pe domenii astfel: educaţie psihomotrică ,educaţie 

senzorială si cognitivă, comunicare, educaţie artistică. 

      Fişele de evaluare-observare au fost selectate în funcţie de nivelul de dezvoltare psihofizică a 

fiecărui elev şi au urmărit progresul individual şi la nivel de clasă, vizând competenţe din domeniile 

menţionate mai sus. 

  Toate cadrele didactice inspectate au întocmit planificările calendaristice, în conformitate cu 

programele şcolare în vigoare . 

     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. 
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   Proiectarea secvenţelor de evaluare s-a realizat ritmic, conform unităţilor tematice şi programelor 

curriculare, prin mijloace specifice clasei pregătitoare ( fişe de lucru, fişe de observaţie, portofolii cu 

lucrări pe arii tematice etc); 

   Toţi profesorii psihopedagogi au portofolii ce conţin documente care atestă progresul şcolar 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 îmbunătăţească experienţa de viaţă şi care să 

le ocupe constructiv parte din timpul liber. 

Recomandări: 

 1. Completarea tuturor documentelor şcolare conform normelor în vigoare. 

 2. Realizarea demersurilor didactice de către toate persoanele implicate (cadre didactice) conform 

cerinţelor curriculumului bazat pe competenţe.  

3. Completarea  portofoliilor profesorilor şi elevilor.  

4. Reducerea absenteismului. 

5.Permanenta perfectionare a sistemului de evaluare. 

6.Studiul permanent al Programelor şcolare în vederea adaptării conţinuturilor de învăţare la nivelul 

de înţelegere al elevilor, în scopul creşterii gradului de autonomie scolară şi socială. 

7.Permanenta perfecţionare metodico-ştiinţifică în domeniul psihopedagogiei speciale. 

ASIGURAREA CALITĂŢII   în învǎţǎmântul special : 

• Informarea continuă asupra problemelor de specialitate cu caracter metodic, pedagogic, 

psihologic; 

• Preocuparea pentru perfecţionarea actului de predare-învăţare, pentru creşterea eficienţei 

şcolare; 

• Cunoaşterea prevederilor programelor şcolare,a legislatiei învǎţǎmântului special; 

• Realizarea corespunzătoare a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii 

educative (întocmirea documentelor de proiectare didactică şi a planurilor  de intervenţie 

personalizate). 

• Cunoaşterea nivelului elevilor prin teste de evaluare prognastică, formativă, sumativă; 

• Asigurarea evaluarii psihologice şi pedagogice a elevilor din cadrul şcolii precum şi 

monitorizarea evoluţiei acestora. 

•     Identificarea corectă a priorităţilor activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

consonanţă cu legislaţia în vigoare; 

• Realizarea de asistenţe, interasistenţe pentru propagarea experienţei pozitive şi corectarea 

carenţelor metodice-ştiinţifice; 

•        Promovarea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor educative derulate 

la nivelul unităţilor de învăţământ.  
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Inspector scolar 

 Magearu Corina Nicoleta 

 

 

 

IV.2.16. 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 rromi 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 pregătitoare  şi  a V-a mixte; 

- monitorizarea absenteismului şcolar şi abandonului şcolar în comunităţile cu peste 25% romi; 

- proiectarea activităților metodice pentru profesorii de limba rromani angajați in școlile din judeţ, în 

colaborare cu directorii unităţilor şcolare; 

- ofertă educaţională atractivă pentru elevii neromi în şcolile în proximitatea comunităţilor de rromi; 

- marcarea evenimentelor din Calendarul educaţional rrom, împreună cu şcoli şi ONG-uri (Dezrobirea  

Rromilor, Ziua Limbii rromani, Ziua Liceanului Rrom, Ziua mediatorului şcolar); 

- elaborarea de planuri de dezvoltare instituţională cu puternice accente de promovare a 

interculturalităţii, a calităţii educaţiei pentru toţi elevii; 

- 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 au primit un stimulent educațional, potrivit unui act 

normativ intrat în vigoare; 

-  promovarea educaţiei incluzive prin parteneriate între şcoli ; 

-  promovarea valorilor şi cultivarea succesului individual, activităţi extraşcolare; 

-  programe de remediere; 

- Curriculum adaptat/diferenţiat , cuprinderea în CDŞ a educaţiei interculturale prin abordare 

transcurriculară  şi în cadrul orelor de dirigenţie; 

- informarea părinţilor asupra politicii unităţii de învăţământ privind asigurarea progresului şcolar 

individual, asigurarea unui mediu atractiv al învăţării, activ-participative, asigurarea calităţii educaţiei 

Proiecte implementate în școli din județ cu sprijinul Asociațiilor, O.N.G.-urilor, 

primăriilor și al Inspectoratului Școlar Județean  Călărași: 

În Școala Gimnazială nr.1 Curcani și în Școala Gimnazială Șoldanu s-a derulat pe parcursul 

anului școlar 2017-2018 proiectul ” I.E.S. –Integrated Educational Services in rural communities 

explicit, but not exclusive Roma intervention”, având ca parteneri Asociația Centrul și Dreptuile 

Omului și primăriile localităților. Grupul țintă selectat a primit sprijin educațional intensiv prin 

sesiuni de meditații la limba română și la matematică și sprijin financiar prin acordarea unei subvenții 

lunare . 
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În cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Gălbinasi  s-au desfașurat proiecte cu finanțări din fonduri 

europene, astfel : ,,Pacea in clasă , primul pas către succes!”- proiect Erasmus +; ,,Pe locuri, fiți gata, start 

!’’- proiect ce se derulează prin CEDO România, finanțat prin Fonduri Norvegiene;  ”Cmpetență, Inovare și 

Profesionalism în Educație (CIPE), în cadrul programului ”Profesori motivați”- proiect POCU. 
Programul „A doua şansă” finanţat de MEN 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” Școala Gimnazială nr. 3 Chirnogi și 

la Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirecu” Dragalina. 

În judeţul Călăraşi este un  mediator şcolar  angajat al Primăriei Lehliu Gară . Mediatorul 

școlar are rolul de agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala 

în cadrul comunităţii. Sarcina principală a acestuia este să sprijine participarea tuturor copiilor din 

comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în 

viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală. 

 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”. La nivel preșcolar funcționează 2 grupe de grădiniță cu 

predare bilingvă (limba română-limba rromani) la Sărulești și Răzvani. 

  Casa Corpului Didactic Călărași  a  desfășurat cursul de formare ”Educație incluzivă, 

educație pentru fiecare”  și cursul de formare ”Mediator școlar” la  au participat cadre didactice din 

câteva unități școlare din județ. 

 S-a derulat campania educaţională „SOS- copiii rromi” , în perioada  mai - iunie 2018, de 

către Partida Romilor ”Pro – Europa”  în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean , în baza unui 

protocol de colaborare. Derularea campaniei a răspuns nevoilor actuale de școlarizare ale copiilor, 

elevilor și tinerilor de etnie rromă din județul Călărași. În același timp, acțiunile și activitățile 

implementate  au răspuns prevederilor Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rrome, în perioada 2015-2020. 

            

 ADMITEREA rromilor în licee și în învățământul professional, iulie 2018 
În anul școlar 2017-2018 au fost alocate în licee pentru elevii rromi 140 de locuri speciale, iar 

în școli profesioanle 50 de locuri. Partida Rromilor ”Pro- Europa” a emis 48 de recomandări și toți 

elevii care au primit recomandare au participat la ședința publică de repartizare, fiind admiși pe 

locurile distincte. . Situația numeric, pe specializările vizate, este următoarea: Filologie – 10 elevi, 

Mate-Info -5 elevi, Stiințe ale naturii –12 elevi, Stiințe sociale-4 elevi , Economic –6  elevi,  Mecanică 

– 1 elev, Industrie textilă și pielărie – 2  elevi, Estetică și igiena Corpului omenesc -3 elevi , Protecţia 

mediului+ 1 elev, Arte - 1 elev; Învățământ profesional :Frizer-coafor-2 elevi, Mecanic Auto -2 elevi.  

 Comparativ cu anul precedent, numărul de elevi înscriși și repartizați pe locurile speciale 

pentru rromi a scăzut (2017- 54 elevi, 2018 - 48) cu un procent nesemnificativ . Anul trecut o parte 

dintre elevi nu au mai participat la ședința publică de repartizare, în timp ce în acest an,  toți elevii au 

fost prezenți. 

 Profilul solicitat de majoritatea elevilor este Filologie, locurile de la acest profil fiind ocupate 

în totalitate în ședința publică. Propun pentru anul viitor o mai bună informare a profesorilor diriginți 

de la clasa a VIII-a , a părinților, pentru a conștientiza beneficiile acestei campanii pentru elevii de 

etnie rromă. 

 

Priorități pentru anul școlar 2018/2019: 

- 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 în liceu și  în învăţământul 

profesional; 



 
 

149 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

- 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 ;  

- Reducerea absenteismului și abandonului școlar; 

- Dezvoltarea unor relații comunitare la nivelul instituțional; 

- Creșterea participării copiilor rromi la educaţia preşcolară; 

- Proiectarea unor  programe remediale pentru îmbunătăţirea randamentului şcolar al copiilor 

rromi. 

               

 

Inspector școlar pentru pentru minorităţi naţionale- rromi, 
prof. Liliana Gingașu 

 

 

IV.17.  PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE 

 

I. Concepție și organizare 

 

Activitatea s-a derulat cu un consiliu concultativ format din 12 cadre didactice (în speciali directori 

și profesori cu experiență în domeniul proiectelor educaționale) și un corp de 5 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 am propus și s-a 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. 

Comunicarea s-a realizat cu preponderență  prin intermediul internetului, utilizând grupul de discuții 

cu adresa: Metodisti_E+_CL@googlegroups.com  

Diferite anunțuri au fost postate pe site-ul IȘJ Călărași și pe pagina de Facebook:  

http://www.isj.cl.edu.ro/Proiecte.html, https://www.facebook.com/isjcalarasi/ 

Pe pagina inspectoratului școlar s-a realizat link-ul: http://www.erasmusplus.ro/  

II. Informare, acordare de consultanță, monitorizare și valorizare 

 

Semestrul I 

Nr. 

crt. 

Tipul activitatii 

(eventual 

titlu/tema) 

Data Loc de 

desfasurare 

Nr. de 

participanti 

Institutii/organizatii 

de provenienta 

1. I. Reuniuni de 

informare și 

diseminare pentru 

cadre didactice, 

directori, elevi 

 

10.10.2017 

Ora 13.00 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Călărași 

14 Consiliul Consultativ + 

metodiști 

2. 12.10.2017 

Ora 12.00 

Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Curcani 

32 Școli din com. Curcani, 

Șoldanu, Budești, Valea 

Rosie, Mitreni   

mailto:Metodisti_E+_CL@googlegroups.com
http://www.isj.cl.edu.ro/Proiecte.html
http://www.erasmusplus.ro/
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17.10.2017 

Ora 12.00 

Liceul 

Tehnologic 

Fundulea 

28 Liceul și Școala din 

Fundulea, com. Ileana 

3. 18.10.2017 

Ora 13.00 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Călărași 

30 Călărași, comunele 

Perișoru, Dichiseni, 

Dragalina, Modelu, 

Roseți 

4. 08.11.2017 

Ora 12.00 

Școala 

Gimnazială Nr. 2 

Borcea 

29 Scoli din com. Borcea, 

Jegălia, Unirea 

5. 24.11. 2017 Muzeul 

Municipal 

Călărași 

87 Scoli din Oltenița, 

Călărași și comunele 

Fundeni, Dichiseni, 

Perișoru, Dragalina, 

Borcea, Unirea 

 

Semestrul II 

Nr. 

crt. 

Tipul activitatii 

(eventual 

titlu/tema) 

Data Loc de 

desfasurare 

Nr. de 

participanti 

Institutii/organizatii 

de provenienta 

1. I. Reuniuni de 

informare și 

consiliere pentru 

cadre didactice, 

directori, elevi 

 

27.02.2018 

10.00 – 16.00 

Liceul 

Tehnologic 

”Duiliu 

Zamfirescu” 

Dragalina 

18 Liceul Tehnologic 

”Duiliu Zamfirescu” 

Dragalina, Școala 

Gimn. 1 Perișoru, 

Școala Gimn. ”Dragoș 

Marin” com. Ștefan cel 

Mare 

2. 06.03.2018 

Ora 12.00 

Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Curcani, jud. 

Călărași 

6 Echipa de lucru proiect 

+ director de la Școala 

Curcani 

3. 09.03.2018 Inspectoratul 

Școlar Județean 

Călărași 

16 Echipe de lucru de la 

Școala Gimnazială Nr. 

1 Dichiseni, Școala 

Gimnazială ”Iancu 

Rosetti” Roseți, Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Jegălia 

Monitorizarea s-a realizat la școlile care derulează proiecte, după cum urmează 

Nr. 

crt. 

Nume institutie 

vizitata 

Numarul  

proiectului si 

domeniul vizat 

(scolar, VET, 

educatia 

adultilor, 

Titlul proiectului  Perioada de 

implementare 

Tipul proiectului 

Comenius/LdV/

Grundtvig/Tiner

et/Erasmus+ 

Data 

vizitei 
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tineret, 

crosssectorial)  

KA1/ Erasmus+ 

KA2 

1.  Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu 

Oltenița 

2017-1-RO01-

KA102-035869 

Specializarea in 

mecanica si 

automatizari pentru 

forta de muncă 

europeană 

2017 - 2018 Erasmus+ KA1 - 

VET 

31.10.

2017 

2.  Școala Gimnazială 

”Nicolae Titulescu” 

Călărași 

2017-1-RO01-

KA101-035785 

Profesori inovatori 

pentru o Școală 

Europeană 

 

01.06. 2017 – 

31.12. 2018 

Erasmus+ KA1  07.11.

2017 

3.  Colegiul Agricol 

”Sandu Aldea” 

Călărași 

2016-1-RO01-

KA102-023390 

“Formare 

profesionala fără 

frontiere pentru 

creșterea eficienței în 

VET” 

01.06.2016-

31.05.2018 

Erasmus+ KA1 - 

VET 

20.11.

2017 

4.  Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu 

Oltenița 

2017-1-RO01-

KA102-035869 

Specializarea in 

mecanica si 

automatizari pentru 

forta de muncă 

europeană 

2017 - 2019 Erasmus+ KA1 - 

VET 

18.04.

2018 

5.  Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu 

Oltenița 

2017-1-RO01-

KA219-037166 

Your Rights are My 

Rights, Fighting 

discrimination and 

promoting equality 

2017-2019 Erasmus+ KA2 – 

Parteneriat 

strategic 

18.04.

2018 

6.  Școala Gimnazială 

”Nicolae Titulescu” 

Călărași 

2017-1-RO01-

KA101-035785 

Profesori inovatori 

pentru o Școală 

Europeană 

 

2017 - 2018 Erasmus+ KA1  

Educație Școlară 

08.05.

2018 

7.  Liceul Teoretic 

”Mihai Eminescu” 

Călărași 

2017-1-HU01-

KA219-

035913_4 

Move Yourself – Do 

It Yourself 

2017 - 2018 KA 2 Parteneriat 

strategic-schimb  

bune practici 

09.05.

2018 

8.  Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 com Perișoru, 

jud. Călărași 

2017-1-PT01-

KA219-

035888_3 

My Story - Our 

Europe 

2017 - 2018 KA 2 Parteneriat 

strategic-schimb  

bune practici 

04.06.

2018 

 

 Competiții/concursuri/olimpiade, proiecte pilot  

Rezultatele etapei județene a Concursului ”Made for Europe” din 23 martie 2018 au fost 

următoarele: 
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Nr. crt. Titlul proiectului Unitatea de învățământ Total 

punctaj 

Locul 

1. Developing skills in Android 

applications and 

programunge-commerce 

platforms 

Colegiul Național ”Barbu 

Știrbei” Călărași 

150 I 

2. Șanse pe piața europeană a 

muncii pentru elevii din 

Călărași 

Liceul Tehnologic ”Duiliu 

Zamfirescu” Dragalina 

140 II 

 ”Move Yourself – Do it 

Yourself” 

Liceul Teoretic ”Mihai 

Eminescu” Călărași 

130 III 

3.  Youth, Multilingialism and 

work perspectives in Europe 

Școala Gimnazială Nr. 1 

com. Perișoru 

130 III 

 

Elevul Ionuț Barbu – clasa a XII -a de la Colegiul Național ”Barbu Știrbei” din Călărași a obținut 

Premiul I. 

 

La etapa județeană a Olimpiadei Naționale TINERII DEZBAT rezultatele au fost 

urmatoarele: 

Nr. 

crt. 

Categoria  Premiul  la etapa 

județeană  

Unitatea de învățământ Profesor  

coordonator 

1.  Avansati I Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 

Călărași 

Felea Mihaela 

2.  II Colegiul Național ”Barbu Știrbei” 

Călărași 

Herghelegiu Maricica 

3.  Începători I Colegiul ”Ștefan Bănulescu” 

Călărași 

Alecu Cătălina 

4.  II Colegiul Național ”Barbu Știrbei” 

Călărași 

Decu Marilena 

5.  III Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 

Călărași 

Felea Mihaela 

 

 

III. Accesarea de fonduri europene 

A) Programul ERASMUS+   

Rezultatele scolilor din judetul Călărași la selectia de candidaturi depuse in anul 2017 

Propuneri de proiecte primite la termenul limită 01 februarie 2018  

Actiunea Cheie 1-Proiecte de mobilitate in domeniul educatie scolara 
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Nr. 

crt. 

Număr referință 

proiect 

Organizația Localitatea Titlul proiectului Buget aprobat 

Euro 

1. 2018-1-RO01-

KA101-047662 

Liceul Teoretic 

Neagoe Basarab 

Oltenița Predarea-invatarea 

prin TIC 

16.275          

2. 2018-1-RO01-

KA101-048192 

Liceul Tehnologic 

Nr. 1  

Fundulea Sanse pentru sucCES 41.230        

3. 2018-1-RO01-

KA101-048578 

Scoala Gimnaziala 

Nr 1  

Galbinasi Pacea in clasa primul 

pas catre succes! 

18.600     

 

Pe acestă acțiune cheie au mai depus proiecte care nu au fost selectate din cauza bugetului insuficient: 

Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Oltenița, Școala Gimnazială Perișoru, Inspectoratul Școlar 

Județean Călărași. 

În domeniul Proiecte de parteneriat strategic - acțiunea cheie 2, proiecte de schimb interșcolar 

au obținut finanțare 

Nr. 

crt. 

Număr referință 

proiect 

Organizația Localitatea Titlul proiectului Buget aprobat 

Euro 

4. 2018-1-RO01-

KA229-049623 

Scoala Gimnaziala 

Nr. 1          

Curcani O scoala pentru 

viitor! 

112.170 

5. 2018-1-PL01-

KA229-050588_2 

Școala Gimnazială 

Nr. 1 

Dichiseni Fit for future 32.415 

 

În domeniul  ”Mobilități pentru formare profesională” au depus proiecte fără a obține finanțare: 

Nr. 

crt. 

Număr referință 

proiect 

Organizația Localitatea Titlul proiectului 

1. 2018-1-RO01-

KA102-047881 

Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu 

Oltenita Antreprenorii europeni de 

maine 

2. 2018-1-RO01-

KA102-047890 

Colegiul National 

"Barbu Stirbei" 

Călărași Proiectare web - instrumentul 

pentru construirea unui viitor 

mai sigur 

3. 2018-1-RO01-

KA102-048206 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"ION GHICA" 

Oltenita Technical trade students from 

rural to global 

4. 2018-1-RO01-

KA102-048545 

Liceul Danubius  Călărași A chance to get working 

abroad 
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5. 2018-1-RO01-

KA102-048439 

COLEGIUL 

TEHNIC STEFAN 

BANULESCU 

Călărași Teaching internationalisation 

to the next generation 

 

B) Programul Fonduri norvegiene Granturi EEA 

 

C) Programul INTERREG V A 

 

S-au obținut rezultate bune și prin depunerea de candidaturi pe programul transfrontalier de finanțare 

româno-bulgar INTERREG V A. 

Astfel,  

1. Inspectoratul Școlar Județean Călărași a câștigat finanțarea și este coordonatorul proiectului 

”Coordination of joint policies and equipment investments in the field of education in the 

cross-border area” (CBC for MaST Education), cu Codul de proiect 16.5.2.054/e-MS ROBG-

165 și cu o valoare de  845 662  Euro 

2. Colegiul Economic Călărași, Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași, Colegiul Tehnic 

Ștefan Bănulescu Călărași sunt instituții partnere în proiectul ”Collectiv Education” cu codul 

de proiect ROBG-188 

3. Colegiul Economic Călărași este partener în proiectul ”Entrepreneurship for Youth Labor 

Mobility” - ROBG 169 

 

Concluzii 

Activitatea derulată în anul școlar 2017-2018 s-a caracterizat prin: 

Aspecte pozitive: 

- Creșterea numărului școlilor care și-au constituit echipe de proiect pentru a dezvolta proiecte 

educaționale cu finanțare europeană pe programele Erasmus+, INTERREG VA, POCU: 

CNBS Călărași, Colegiul Agricol ”Sandu Aldea” Călărasi, Liceul Tehnologic ”Nicolae 

Bălcescu” Oltenița, Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru, Școala Gimnazială Nr. 1 Fundeni, 

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași, 

Liceul Teoretic “Neagoe Basarab” Oltenița, Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași, Şcoala 

Gimnazială Nr. 1 Dichiseni, Liceul Danubius Călăraşi, Colegiul Ştefan Bănulescu Călăraşi, 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea, Colegiul Economic Călăraşi.  

- Un mare număr de școli de la nivelul județului Călărași s-a înscris în Competiția ”Europa, 

casa noastră” 

Nr. 

crt. 

Instituția Titlul proiectului Codul 

proiectului 

Peroada de 

implementare 

Suma aprobată 

1. Inspectoratul 

Școlar Judetean 

Călărași 

The teacher as a 

change agent 

2018-EY-

PMIP – R1- 

0024 

2018-2019 10.010 Euro 
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- Obținerea de rezultate bune de către profesorii și elevii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu 

Călăraşi şi Colegiul Ştefan Banulescu Călăraşi la etapa judeţeană a Olimpiadei Naționale 

”Tinerii Dezbat”  

- Obţinerea unui rezultat de excepţie, premiul I,  de către elevul Ionuţ Cosmin Barbu de la 

Colegiul National Barbu Ştirbei Călăraşi la Concursul Naţional Made for Europe de la 

Constanţa. 

- Obţinerea Marelui Premiu de către echipa Colegiului Naţional Barbu Ştirbei Călăraşi la 

Concursul de Ştiinţă şi Tehnică Florin Vasilescu - ediţia a XX -a. 

Aspecte negative: 

- Procentul scăzut de reuşită la acordarea finanţărilor Erasmus+,  cca 45% , ne conduce la 

concluzia că este necesară creşterea calităţii aplicaţiilor.  

- 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). 

 

 

Inspector școlar, 

Prof. Nicolae Micescu 

 

CAP.V. REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 

 

V.I. EVALUĂRILE NAȚIONALE LA CLASELE A II-A, A IV-A ȘI A VI-A  2018 

Evaluările Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018 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.-2018 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. 



 
 

156 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

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.N.E.E., urmează să se publice „Raportul Național privind diagnoza 

sistemului de învățământ la nivel primar”. 

Statistic, situația se prezintă conform tabelelor următoare: 

I. TABEL SINTETIC 1 

Numărul unităților de 

învățământ care au administrat 

evaluarea națională la clasa a 

II-a 

Numărul unităților de 

învățământ care au administrat 

evaluarea națională la clasa a 

IV-a 

Numărul unităților de 

învățământ care au administrat 

evaluarea națională la clasa a 

VI-a 

rural urban  simultan  rural urban  simultan  rural urban  simultan  

56 18 5 55 18 5 56 18 - 

 

II. TABEL SINTETIC 2 

Numărul unităților de învățământ cu predare în Numărul claselor cu predare în 

limba română  74 limba română 422 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN II 

Număr de elevi 

 cu c.e.s. 

integrați 

înscriși absenți prezenți la 

“CITIT -

LIMBA 

ROMANA” 

prezenți la 

“SCRIS - 

LIMBA 

ROMANA” 

prezenți la 

“SCRIS - 

LIMBA 

ROMANA” 

– SECȚII și 

școli cu 

predare în 

limbile 

minorităților 

naționale 

prezenți la 

“MATEMATICĂ” 

prezenți la 

“CITIT -

LIMBA 

MATERNĂ” 

prezenți la 

“SCRIS - 

LIMBA 

MATERNĂ” 

Înscriși Cu teste 

adaptate 

2970 304 2687 2649 - 2654 - - 10 7 

 

IV. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN IV 

Număr de elevi 

înscriși absenți prezenți la 

“LIMBA 

ROMANA” 

prezenți la 

“MATEMATICĂ” 

prezenți la 

“LIMBA 

MATERNĂ” 

cu c.e.s. integrați 

Înscriși Cu teste 

adaptate 

2737 138 2586 2592 - 7 6 
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V. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN VI 

    cu c.e.s. integrați 

înscriși absenți prezenți la 

“LIMBĂ și 

COMUNICARE” 

prezenți la 

“MATEMATICĂ 

și ȘTIINȚE” 

Înscriși Cu teste 

adaptate 

2729 230 2482 2466 11 6 

 

VI. 1.TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN II –rural / urban 

 

a. PENTRU CITIT - LIMBA ROMANA 

Numărul 

itemului din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

 rural urban rural urban rural urban rural urban 

I. 1. 1356 825 50 13 311 58 62 12 

I. 2. 1335 812 42 0 344 81 58 15 

I. 3. 1296 820 62 5 339 70 82 13 

I. 4. 1207 757 63 10 425 128 84 13 

I. 5. 979 655 341 134 332 80 127 39 

I. 6. 1072 702 78 2 414 155 215 49 

I. 7. 1232 780 59 1 387 99 101 28 

I. 8. 1298 788 54 2 312 97 115 21 

I. 9. 1236 775 58 9 359 96 126 28 

I. 10. 1036 663 396 172 186 33 161 40 

I. 11. 1023 694 282 92 262 60 212 62 

I. 12.         

 

VI. 1 TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN II - rural/urban  

b. PENTRU SCRIS - LIMBA ROMANA 

 

Numărul itemului din test Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns 

parţial corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I. 1.         

conținut 877 628 460 175 341 95 60 13 

Scriere corecta a cuvintelor 
885 635 451 169 338 93 64 14 

Semnele de punctuație 784 636 484 162 407 96 63 17 

complexitate 871 623 139 41 652 232 76 15 
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I. 2.  0 0 0 0 0 0 0 

Alcătuirea corecta a 

propozițiilor 968 652 104 41 537 183 129 35 

Scrierea corecta a cuvintelor 
642 484 479 240 476 150 141 37 

Semnele de punctuație 
872 659 329 115 395 97 142 40 

Complexitate/originalitate/tit

lu 
659 470 462 228 459 176 158 37 

 

 

VI. 1 TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN II - rural/urban 

d. PENTRU TEST MATEMATICA 

 
Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

  rural urban rural urban rural urban rural urban 

I. 1. 1241 729 34 7 398 160 71 14 

I. 2. 1424 831 42 10 215 52 63 17 

I. 3. 793 526 196 84 634 261 121 39 

I. 4. 1179 725 43 10 426 156 96 19 

I. 5. 1152 729 82 26 395 120 115 35 

I. 6. 906 512 97 36 549 274 192 88 

I. 7. 1235 780 56 9 367 101 86 20 

I. 8. 651 401 356 215 562 242 175 52 

I. 9. 1020 652 54 14 549 212 121 32 

I. 10. 1169 686 43 12 372 172 160 40 

I. 11. 984 529 179 76 394 241 187 64 

I. 12. 863 450 56 27 583 329 242 104 

 

VI. 2.TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN IV - rural/urban 

a. PENTRU TEST - LIMBA ROMANA 

Numărul 

itemului 

din test 

  

  

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

rura

l 

urban rural urban rural urban rural urban 

I. 1. 115

1 
803 28 14 398 164 21 7 

I. 2. 131

6 
917 42 7 217 64 23 0 

I. 3. 125

2 
902 61 8 270 72 15 6 

I. 4. 129

0 
912 38 7 252 62 18 7 

I. 5. 102

1 
754 33 9 472 205 72 20 
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I. 6. 977 783 385 142 175 53 61 10 

I. 7. 116

8 
836 38 7 364 136 28 9 

I. 8. 118

1 
775 36 12 355 192 26 9 

I. 9. 113

6 
769 50 6 384 203 28 10 

I. 10. 958 731 49 10 561 241 30 6 

I. 11. 751 591 431 239 326 117 90 41 

I. 12. 116

3 
825 158 83 215 62 62 18 

I. 13. 876 683 351 185 294 103 77 17 

I. 14. 817 639 305 179 384 139 92 31 

I. 15. 425 376 795 476 283 101 95 35 

 

VI. 2 TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN IV- rural/urban 

b. PENTRU TEST - MATEMATICA 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

 

cu răspuns corect cu răspuns parţial 

corect 

cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

  rural urban rural urban rural urban rural urban 

I. 1. 1294 907 29 4 257 72 21 8 

I. 2. 976 671 31 5 565 295 29 20 

I. 3. 937 783 32 5 604 195 28 8 

I. 4. 892 685 38 6 639 287 32 13 

I. 5. 1052 762 33 2 492 215 24 12 

I. 6. 1060 764 65 10 431 196 45 21 

I. 7. 1057 796 191 63 315 115 38 17 

I. 8. 594 542 279 195 662 225 66 29 

I. 9. 405 436 395 271 738 250 63 34 

I. 10. 684 568 239 162 572 214 106 47 

I. 11. 1326 916 55 9 190 62 30 4 

I. 12. 971 720 38 6 562 258 30 7 

I. 13. 952 684 50 1 568 294 31 12 

I. 14. 1028 769 47 5 487 197 39 20 

I. 15. 517 487 268 196 691 249 125 59 

I. 16. 715 634 256 142 532 178 98 37 

I. 17. 341 292 285 256 804 329 171 114 

I. 18. 935 780 209 76 332 86 125 49 

I. 19. 1178 852 52 14 305 104 66 21 

I. 20. 784 658 264 149 439 143 114 41 
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VI. 3.TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN VI - rural/urban 

a. PENTRU TEST - LIMBA si COMUNICARE 

 

Numărul 

itemului din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero 

rural urban rural urban rural urban 

I.  284 426 908 615 197 52 

II. 728 763 522 283 139 47 

III 464 540 549 397 376 156 

IV. 481 590 601 390 307 113 

V. 609 665 454 310 326 118 

VI. 468 479 213 235 708 379 

VII. 649 732 387 230 353 131 

VIII. 308 472 349 301 732 320 

IX. 572 598 489 379 328 116 

X. 671 691 394 268 324 134 

 

VI. 3 TABEL CENTRALIZATOR PENTRU EN VI- rural/urban 

b. PENTRU TEST MATEMATICA   si STIINTE 
 

 

Numărul 

itemului din 

test 

 

 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero 

rural urban rural urban rural urban 

I. 1. 986 975 61 12 328 104 

I. 2. 783 797 51 23 541 271 

I. 3. 961 956 43 18 371 117 

I. 4. 120 167 293 352 962 572 

I. 5. 697 596 82 20 596 475 

I. 6. 451 561 185 160 739 370 

I. 7. 76 46 249 394 1050 651 

I. 8. 664 770 44 23 667 298 

I. 9. 378 369 658 549 339 173 

I. 10. 231 328 341 354 803 409 

I. 11. 136 289 349 368 890 434 

I. 12. 697 679 283 221 395 191 

I. 13. 254 356 436 424 685 311 

I. 14. 59 63 257 361 1059 667 

I. 15. 368 468 351 327 656 296 
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V.2.  EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2018 

                     
       Evaluarea Naţională 2018 în judeţul Călăraşi s-a desfăşurat în  43 de  centre de examen şi un 

centru zonal de evaluare, cu respectarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a procedurilor 

ulterioare. Procentul elevilor promovați cu medii peste 5, înainte de contestații, a fost de 63,09%.  

La nivelul județului au fost depuse 261 de contestații din care: 160 de contestații la 

disiciplina Limba și literatura română  și 101 de contestații la disciplina Matematică.  

În urma reevaluării lucrarilor contestate, procentul elevilor promovati cu medii peste 5  a 

crescut la 63, 19%. 

 

REZULTATELE OBȚINUTE   

a. Limba şi literatura română 

(înainte de contestații) 

INSCRISI  PREZENTI 

Note 

intre 1 

si 1,99 

Note 

intre 2 

si 2,99 

Note 

intre 3 

si 3,99 

Note 

intre 4 

si 4,99 

Note 

intre 5 

si 5,99 

Note 

intre 6 

si 6,99 

Note 

intre 7 

si 7,99 

Note 

intre 8 

si 8,99 

Note 

intre 9 

si 9,99 

Note 

de 10 

Note 

peste  

5 
Procent  

2073 1888 
41 63 136 198 297 299 303 304 236 11 1450 77.46 

 

b. Matematica 

(înainte de contestații) 

INSCRISI  PREZENTI 

Note 

intre 1 

si 1,99 

Note 

intre 2 

si 2,99 

Note 

intre 3 

si 3,99 

Note 

intre 4 

si 4,99 

Note 

intre 5 

si 5,99 

Note 

intre 6 

si 6,99 

Note 

intre 7 

si 7,99 

Note 

intre 8 

si 8,99 

Note 

intre 9 

si 9,99 

Note 

de 10 

Note 

peste 

5 

Procent 

 

2073 
1872 73 211 331 362 376 242 123 87 63 4 895 47.81 

 

 

 

 

c. Rezultate obţinute înainte de contestații la nivelul județului 

INSCRISI  PREZENTI ABSENTI  

Note 

intre 1 si 

1,99 

Note 

intre 

2 si 

2,99 

Note 

intre 

3 si 

3,99 

Note 

intre 

4 si 

4,99 

Note 

intre 

5 si 

5,99 

Note 

intre 

6 si 

6,99 

Note 

intre 

7 si 

7,99 

Note 

intre 

8 si 

8,99 

Note 

intre 

9 si 

9,99 

Note 

de 

10 

Note 

peste 

5 
Procent 

 

2073 
1872 201 

26 117 218 330 346 319 263 168 85 0 1181 63.09 

 

La nivelul județului au fost depuse 261 de contestații din care: 160 de contestații la 

disiciplina Limba și literatura română  și 101 de contestații la disciplina Matematică.  

În urma reevaluării lucrarilor contestate, procentul elevilor promovati cu medii peste 5  a 

crescut la 63, 19%. 
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Situație comparativă 2016- 2018 

 

Rezultatele obținute Evaluarea Națională 

2016 

Evaluarea Națională 

2017 

Evaluarea 

Națională 2017 

Total județ 68,24% 72,19%. 63.19 

Limba și literatura 

română 

75,76% 83.28% 77.46 

Matematica 61,15% 59.76% 47.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8 8
9 9

19

9 9

5
4

2

100% 90-99% 80-89% 70-79% 60-69% 50-59% 40-49% 30-39% 20-29% 10-19% 0-9%

REZULTATEA EVALUARE NAȚIONALĂ 2018  

NR. SCOLI
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Statistica rezultatelor la matematică 

 
UNITATEA DE PROVENIENTA PREZENTI NOTE 

INTRE 1 

SI 1,99 

NOTE 

INTRE 2 

SI 2,99 

NOTE 

INTRE 3 

SI 3,99 

NOTE 

INTRE 4 SI 

4,99 

NOTE 

INTRE 5 

SI 5,99 

NOTE 

INTRE 6 SI 

6,99 

NOTE 

INTRE 7 SI 

7,99 

NOTE 

INTRE 8 

SI 8,99 

NOTE 

INTRE 9 SI 

9,99 

NOTE DE 

10 

NOTE 

>5 

PROCENT 

LICEUL TEORETIC "NEAGOE BASARAB" OLTENITA 32 0 0 0 0 2 7 4 14 5 0 32 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ULMU 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 100.00 

SCOALA "HELIKON" CALARASI 13 0 1 0 0 2 4 3 1 2 0 12 92.31 

SCOALA GIMNAZIALA "DRAGOS MARIN" STEFAN CEL MARE 33 0 0 1 2 9 10 4 2 5 0 30 90.91 

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI 28 0 0 0 3 10 4 4 4 3 0 25 89.29 

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA" OLTENITA 16 0 0 0 2 7 5 1 0 1 0 14 87.50 

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU" CALARASI 111 1 0 4 9 22 25 19 15 15 1 97 87.39 

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CALARASI 72 0 0 1 12 12 15 13 8 10 1 59 81.94 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU-GARA 43 0 0 2 6 14 12 5 3 1 0 35 81.40 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BELCIUGATELE 16 0 0 0 3 8 3 2 0 0 0 13 81.25 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT 9 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 7 77.78 

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU D. GHICA" OLTENITA 17 0 1 0 3 3 4 1 4 1 0 13 76.47 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 38 0 4 3 3 11 8 5 3 1 0 28 73.68 

SCOALA GIMNAZIALA "CAROL I" CALARASI 43 1 1 4 6 7 8 8 5 3 0 31 72.09 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 DOR MARUNT GARA 13 0 0 0 4 5 2 0 2 0 0 9 69.23 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BORCEA 12 0 1 2 1 0 2 1 3 2 0 8 66.67 

SCOALA GIMNAZIALA "PROF. LUCIAN PAVEL" OLTENITA 27 0 1 3 6 4 9 4 0 0 0 17 62.96 

SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU HARET" OLTENITA 45 0 0 4 13 11 7 5 3 2 0 28 62.22 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BORCEA 26 1 1 3 5 6 4 1 0 4 1 16 61.54 

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" ULMENI 23 0 1 1 7 7 3 3 1 0 0 14 60.87 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU 15 0 0 4 2 5 2 1 1 0 0 9 60.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANESTI 27 0 2 4 5 8 5 3 0 0 0 16 59.26 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DICHISENI 12 0 1 2 2 5 2 0 0 0 0 7 58.33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU 36 0 4 5 6 14 5 1 1 0 0 21 58.33 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA NEDELCIU" FUNDULEA 28 0 3 4 5 9 3 2 2 0 0 16 57.14 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA VODA" CALARASI 41 0 1 6 11 8 5 5 4 1 0 23 56.10 

LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" MANASTIREA 22 0 1 2 7 9 3 0 0 0 0 12 54.55 



 
 

164 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RADU VODA 13 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0 7 53.85 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 ULMENI 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 50.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHIRNOGI 8 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 4 50.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUICA 12 1 2 2 1 5 0 0 1 0 0 6 50.00 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" CALARASI 27 0 3 5 6 9 3 0 1 0 0 13 48.15 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOROBANTU 19 0 2 4 4 5 1 2 1 0 0 9 47.37 

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" INDEPENDENTA 15 2 1 3 2 6 1 0 0 0 0 7 46.67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNIREA 13 0 0 3 4 3 3 0 0 0 0 6 46.15 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA 20 1 1 5 4 2 3 2 1 1 0 9 45.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHISELET 20 1 2 3 5 3 4 1 1 0 0 9 45.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANI 23 0 3 8 2 4 4 2 0 0 0 10 43.48 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUZA VODA 19 0 2 4 5 3 2 2 1 0 0 8 42.11 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAJNA 12 0 0 0 7 3 2 0 0 0 0 5 41.67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ROSIE 12 0 3 1 3 5 0 0 0 0 0 5 41.67 

SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI 67 3 8 16 13 10 9 6 1 1 0 27 40.30 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" OLTENITA 10 0 3 3 0 3 1 0 0 0 0 4 40.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 PROGRESU 10 1 2 2 1 1 3 0 0 0 0 4 40.00 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" VASILATI 33 1 3 9 7 9 3 0 0 1 0 13 39.39 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SPANTOV 18 4 2 2 3 2 5 0 0 0 0 7 38.89 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN GEORGE CALINESCU" 

GRADISTEA 

13 0 0 4 4 4 1 0 0 0 0 5 38.46 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRASINET 13 2 0 1 5 4 1 0 0 0 0 5 38.46 

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE ION GHICA" RADOVANU 16 0 0 5 5 2 3 1 0 0 0 6 37.50 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SOHATU 8 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 3 37.50 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TAMADAU MARE 8 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 3 37.50 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NANA 20 1 4 5 3 6 1 0 0 0 0 7 35.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MODELU 36 3 1 11 9 7 4 0 0 1 0 12 33.33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 43 1 9 14 6 3 4 5 1 0 0 13 30.23 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGOS VODA 20 1 4 6 3 6 0 0 0 0 0 6 30.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MITRENI 14 3 4 1 2 4 0 0 0 0 0 4 28.57 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ALEXANDRU ODOBESCU 18 1 2 6 4 1 3 1 0 0 0 5 27.78 
 

1364 30 87 185 243 329 226 117 84 60 3 819 60.04 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 APROZI 12 1 3 3 2 3 0 0 0 0 0 3 25.00 
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SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARA 12 0 0 8 1 2 1 0 0 0 0 3 25.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STEFAN VODA 8 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0 2 25.00 

SCOALA GIMNAZIALA " NICOLAE PETRESCU" CRIVAT 13 0 2 5 3 2 0 0 0 1 0 3 23.08 

SCOALA GIMNAZIALA" FLORENTA ALBU" VILCELELE 13 2 0 3 5 2 0 1 0 0 0 3 23.08 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GURBANESTI 14 1 4 0 6 2 0 1 0 0 0 3 21.43 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 JEGALIA 19 2 5 7 1 2 1 1 0 0 0 4 21.05 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ORASTI 10 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 2 20.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CHIRNOGI 10 0 1 5 2 1 0 0 1 0 0 2 20.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANI 11 0 3 3 3 1 1 0 0 0 0 2 18.18 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CHIRNOGI 11 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 2 18.18 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FUNDENI 29 3 8 12 1 5 0 0 0 0 0 5 17.24 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ILEANA 29 6 9 7 2 3 1 1 0 0 0 5 17.24 

SCOALA GIMNAZIALA "IANCU ROSETTI" ROSETI 35 1 9 12 7 3 2 0 0 1 0 6 17.14 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASI 19 2 5 4 5 2 0 0 0 0 1 3 15.79 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARA 13 0 0 1 10 0 1 0 1 0 0 2 15.38 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ARGOVEI 13 0 3 1 7 1 1 0 0 0 0 2 15.38 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GOSTILELE 7 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 14.29 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MODELU 21 1 5 7 5 2 1 0 0 0 0 3 14.29 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN TEODORESCU" SOLDANU 33 1 9 10 9 2 1 0 1 0 0 4 12.12 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANI 43 6 11 15 6 2 1 1 0 1 0 5 11.63 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 18 1 6 4 5 1 1 0 0 0 0 2 11.11 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CASCIOARELE 9 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 1 11.11 

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 CALARASI 9 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 11.11 

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MANU" BUDESTI 37 9 11 10 3 4 0 0 0 0 0 4 10.81 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLAD TEPES 10 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 1 10.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTI 22 1 6 5 8 1 0 1 0 0 0 2 9.09 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU (PREASNA) 8 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ARTARI 7 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 STANCEA 13 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

TOTAL 1364 30 87 185 243 329 226 117 84 60 3 819 60.04 
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Statistica rezultatelor la limba şi literatura română 
UNITATEA DE PROVENIENTA PREZENT

I 

NOTE 

INTRE 1 

SI 1,99 

NOTE 

INTRE 2 SI 

2,99 

NOTE 

INTRE 3 

SI 3,99 

NOTE 

INTRE 

4 SI 

4,99 

NOTE 

INTRE 5 

SI 5,99 

NOTE 

INTRE 6 SI 

6,99 

NOTE 

INTRE 7 SI 

7,99 

NOTE 

INTRE 8 SI 

8,99 

NOTE 

INTRE 9 SI 

9,99 

NOTE 

DE 10 

Note 

>5 

PROCENT 

LICEUL TEORETIC "NEAGOE BASARAB" OLTENITA 32 0 0 0 0 0 0 0 10 20 2 32 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU D. GHICA" OLTENITA 17 0 0 0 0 0 5 0 6 6 0 17 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA" OLTENITA 16 0 0 0 0 1 3 6 4 2 0 16 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 ULMENI 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BELCIUGATELE 16 0 0 0 0 6 4 1 3 2 0 16 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CASCIOARELE 9 0 0 0 0 5 1 2 1 0 0 9 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DICHISENI 12 0 0 0 0 2 3 3 3 1 0 12 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT 9 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 9 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU-GARA 43 0 0 0 0 1 6 12 11 13 0 43 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARA 13 0 0 0 0 3 1 4 3 2 0 13 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 STEFAN VODA 8 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 8 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ULMU 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 PROGRESU 10 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 10 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 CALARASI 9 0 0 1 0 4 3 2 0 0 0 9 100.00 

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU" CALARASI 111 0 0 0 1 9 14 19 32 33 3 110 99.10 

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI 28 0 0 0 1 1 11 3 7 5 0 27 96.43 

SCOALA GIMNAZIALA "PROF. LUCIAN PAVEL" OLTENITA 27 0 0 0 1 3 3 7 7 6 0 26 96.30 

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CALARASI 72 0 0 1 2 7 5 16 16 22 3 69 95.83 

SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU HARET" OLTENITA 45 0 0 1 1 6 9 6 12 9 1 43 95.56 

SCOALA GIMNAZIALA "CAROL I" CALARASI 43 0 0 0 2 3 7 12 10 7 2 41 95.35 

SCOALA GIMNAZIALA "DRAGOS MARIN" STEFAN CEL MARE 33 0 0 0 2 2 7 4 6 12 0 31 93.94 

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE ION GHICA" RADOVANU 16 0 0 0 1 3 5 4 3 0 0 15 93.75 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANESTI 27 0 0 0 2 8 3 6 4 4 0 25 92.59 

SCOALA "HELIKON" CALARASI 13 1 0 0 0 1 0 2 3 6 0 12 92.31 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BORCEA 26 0 0 0 2 4 5 8 3 4 0 24 92.31 

SCOALA GIMNAZIALA" FLORENTA ALBU" VILCELELE 13 0 0 0 1 1 5 3 1 2 0 12 92.31 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 38 0 0 0 3 4 6 5 14 6 0 35 92.11 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORU 36 0 1 1 1 11 9 6 6 1 0 33 91.67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANI 23 0 0 1 1 5 6 2 5 3 0 21 91.30 
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LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" MANASTIREA 22 0 0 0 3 7 3 4 2 4 0 20 90.91 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA VODA" CALARASI 41 0 0 2 2 4 9 12 7 5 0 37 90.24 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TAMADAU MARE 8 0 0 0 1 2 1 3 1 0 0 7 87.50 

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" ULMENI 23 0 0 0 3 6 3 6 2 3 0 20 86.96 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHISELET 20 1 0 1 1 5 3 5 2 2 0 17 85.00 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN GEORGE CALINESCU" 

GRADISTEA 

13 0 0 1 3 3 2 5 1 0 0 11 84.62 

SCOALA GIMNAZIALA " NICOLAE PETRESCU" CRIVAT 13 0 0 0 2 2 5 3 0 1 0 11 84.62 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RADU VODA 13 0 0 1 1 4 4 2 1 0 0 11 84.62 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNIREA 13 0 0 1 1 4 1 4 2 0 0 11 84.62 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 DOR MARUNT GARA 13 0 0 0 2 1 4 2 1 3 0 11 84.62 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUZA VODA 19 0 0 1 2 4 5 1 4 2 0 16 84.21 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BORCEA 12 0 0 0 2 2 0 2 3 3 0 10 83.33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAJNA 12 0 0 0 2 3 2 3 2 0 0 10 83.33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUICA 12 0 0 1 1 3 1 2 3 1 0 10 83.33 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANI 11 0 0 1 1 2 2 4 1 0 0 9 81.82 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGOS VODA 20 0 0 0 4 6 4 3 3 0 0 16 80.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU 15 0 0 0 3 3 2 4 3 0 0 12 80.00 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" 

CALARASI 

27 0 2 4 0 5 3 4 5 4 0 21 77.78 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MODELU 36 1 0 3 4 7 5 8 5 3 0 28 77.78 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEA 20 0 1 1 3 2 4 2 4 3 0 15 75.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU (PREASNA) 8 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 6 75.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SOHATU 8 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 6 75.00 

SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI 67 0 1 7 10 11 10 11 12 5 0 49 73.13 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN TEODORESCU" SOLDANU 33 1 0 2 6 5 3 6 5 5 0 24 72.73 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SPANTOV 18 1 0 2 3 4 4 4 1 0 0 13 72.22 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" OLTENITA 10 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0 7 70.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ORASTI 10 0 1 1 1 2 2 2 1 0 0 7 70.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CHIRNOGI 10 0 0 1 2 1 4 1 1 0 0 7 70.00 

SCOALA GIMNAZIALA "IANCU ROSETTI" ROSETI 35 1 2 7 1 5 6 5 7 1 0 24 68.57 

SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA NEDELCIU" FUNDULEA 28 0 1 2 6 7 2 3 6 1 0 19 67.86 

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VALSAN" INDEPENDENTA 15 1 2 3 0 3 1 4 2 0 0 10 66.67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ROSIE 12 2 0 0 2 1 3 3 1 0 0 8 66.67 
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SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DRAGALINA 43 1 2 6 6 6 5 2 8 7 0 28 65.12 

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCOVEANU" 

VASILATI 

33 0 1 1 10 6 9 3 3 0 0 21 63.64 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOROBANTU 19 0 4 1 2 2 6 0 1 3 0 12 63.16 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASI 19 0 0 4 3 4 3 1 3 1 0 12 63.16 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ILEANA 29 0 0 5 6 4 6 4 2 2 0 18 62.07 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BORCEA 18 0 0 0 7 2 5 4 0 0 0 11 61.11 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ALEXANDRU ODOBESCU 18 0 3 1 3 6 2 2 1 0 0 11 61.11 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VLAD TEPES 10 0 1 2 1 2 3 0 1 0 0 6 60.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTI 22 0 2 4 3 5 4 3 1 0 0 13 59.09 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GOSTILELE 7 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 4 57.14 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NANA 20 4 2 2 2 2 3 1 5 0 0 11 55.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRASINET 13 1 1 2 2 4 2 0 1 0 0 7 53.85 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 APROZI 12 0 3 1 2 1 2 2 1 0 0 6 50.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MITRENI 14 2 2 1 2 3 0 0 2 2 0 7 50.00 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FUNDENI 29 2 4 4 5 7 2 2 2 1 0 14 48.28 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MODELU 21 0 1 7 4 8 0 2 0 0 0 10 47.62 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 JEGALIA 19 6 1 4 4 2 2 2 1 1 0 8 42.11 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARA 12 0 2 2 3 2 1 0 2 0 0 5 41.67 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHIRNOGI 8 0 0 2 4 2 1 0 0 0 0 3 37.50 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CHIRNOGI 11 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 4 36.36 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GURBANESTI 14 0 3 3 3 2 1 1 0 1 0 5 35.71 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 STANCEA 13 0 1 3 5 2 1 1 0 0 0 4 30.77 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANI 43 7 4 14 9 3 3 2 2 1 0 11 25.58 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA ARGOVEI 13 2 6 0 2 1 1 1 0 0 0 3 23.08 

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MANU" BUDESTI 37 6 5 10 8 3 3 1 1 0 0 8 21.62 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 ARTARI 7 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 14.29 

Total  894 9 24 72 121 173 162 153 121 64 0 673 75.28 
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MĂSURI: 

La nivelul inspectoratului școlar se vor planifica  inspecțiile de specialitate în special în școlile cu 

rezultate slabe la disciplinele de examen. 

 La nivelul unităţilor de învăţământ este necesară o  schimbare a atitudinii elevilor, respectiv a 

părinților în direcţia  conștientizării importanței și a consecințelor obținerii unor rezultate mai bune la 

viitoarele examene, implicarea familiei nu numai sub raportul informării cu privire la metodologia 

înscrierii în licee și scoli profesionale,  ci și o sporire a supervizării de către aceștia a activității de 

pregătire în vederea susținerii examenului final din clasa a VIII-a.  

 O mai riguroasă monitorizare individuală a progresului școlar, centrată pe disciplinele care constituie 

probe de examen;  organizarea unor simulări multiple ale acestor probe, a unor programe de pregătire 

suplimentară, precum și alte măsuri pe care le găsesc profesorii de specialitate ca fiind necesare în direcţia 

creșterii nivelului performanțelor la examenelor naționale; analiza periodică  a  progresului şcolar 

înregistrat de elevi la disciplinele de evaluare. 

 Analize ale  rezultatelor obţinute la simulare în cadrul comisiilor metodice, urmate de planuri de 

măsuri remediale; stabilirea,  la nivelul clasei, a  nevoilor  de recuperare ale fiecărui elev în parte şi 

elaborarea programului de pregătire. 

 Urmărirea parcurgerii  integrale a materiei, prin asistenţe la ore, efectuate de către directorii unităţilor 

de învăţământ, adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor şi realizarea unei evaluări ritmice şi 

relevante.  

 Organizarea activităţii didactice în manieră interactivă, centrată pe elev; diversificarea  metodelor de 

predare- învăţare pentru a menţine interesul tuturor elevilor. 

 Conştientizarea faptului că scopul evaluărilor nu este ierarhizarea elevilor, a profesorilor sau a 

şcolilor, ci cunoaşterea nivelului real al elevilor, pentru a stabili un parcurs individualizat al acestora şi 

pentru a măsura progresul şcolar realizat.  

 Monitorizarea frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la cele de pregătire suplimentară. 

 Realizarea periodică a  consilierii părinţilor în direcţia monitorizarii activităţii individuale de 

pregătire a elevilor. Implicarea acestora în procesul de învăţare printr-o  informare mai eficientă  cu 

privire la progresul elevilor, efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru.  

 Orientarea activităţilor de inspecţie  în direcţia conştientizării faptului că toate evaluările trebuie să 

se  realizeze pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină de studiu. 

 Elaborararea subiectelor  la nivelul unităţii şcolare în cadrul  comisiilor metodice/catedrelor de 

specialitate, va avea în vedere întotdeauna  formularea clară a itemilor, având ca scop evaluarea 

competenţelor prevăzute de programele şcolare. 

 Consilierea părinţilor în direcţia monitorizarii activităţii individuale de pregătire a elevilor. 

Implicarea acestora în procesul de învăţare prin informare mai eficientă  cu privire la progresul elevilor, 

efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru. 
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V.3. EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2018 
 

Total candidați prezenți la prima sesiune (iunie-iulie) – 1375 

Total promovați la prima sesiune – 806 

Procent de promovare – 58,61 % 

Total candidați prezenți la a doua sesiunea (august-septembrie) – 526 

Total promovați la a doua sesiune – 114 

Procent de promovare –  21,67 % 
 

SESIUNEA IUNIE-IULIE BACALAUREAT 2018 
 

1. Situația numerică a candidaților, total și pe probe de examen 
Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nr. elevi 

neprezentaţi 
Proba E a) Proba E c) Proba E d) 

înscrişi prezenţi absenţi înscrişi absenţi prezenţi înscrişi prezenţi absenţi 

1588 1377 211 1426 1283 141 1473 174 1299 1481 1319 162 

 

2.  Situația elevilor promovaţi, pe tranşe de medii 
Forma de 

învăţământ 

Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nr. elevi 

respinşi 

Din care cu medii Nr. 

elevi  

reuşiţi                                                                                                    

Din care cu medii 

< 5 5 -5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Zi 1572 1367 562 479 85 803 217 255 212 117 2 
Seral 6 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
Frecvenţă redusă 10 6 4 4 0 2 2 0 0 0 0 
TOTAL 1588 1375 567 484 85 806 220 255 212 117 2 

 

3. Rezultate   sesiunea   iunie – iulie 2018 - promoția curentă 

Forma de 

învățământ 

Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidați 

respinși 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 

reușiți 
< 5 5 - 5.99 

Zi 1296 

1176 

(90,74%) 

120 

(9,26%) 

2 

(0,17%) 

410 

(34,86%) 

361 

(88,05%) 

49 

(11,95%) 

764 

(64,97%) 

Seral 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 2 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 1299 
1176 

(90,53%) 

123 

(9,47%) 

2 

(0,17%) 

410 

(34,86%) 

361 

(88,05%) 

49 

(11,95%) 

764 

(64,97%) 

        
4. Rezultate sesiunea   iunie – iulie 2018 , promoția curentă – tranșe de medii 

Forma de 

învățământ 

Nr. elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 764 (64,97%) 179 (23,43%) 255 (33,38%) 211 (27,62%) 117 (15,31%) 2 (0,26%) 

Seral 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Frecvență 

redusă 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 764 (64,97%) 179 (23,43%) 255 (33,38%) 211 (27,62%) 117 (15,31%) 2 (0,26%) 

      
 

 

SITUAȚIA PROMOVABILITĂȚII PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

2018 – SESIUNEA IUNIE – IULIE (PROMOȚIE CURENTĂ) 

Unitatea școlară înscriși promovați prezenți eliminați respinși reușiți 
6 -

6,99 

7 -

7,99 
8 -8,99 

9 -

9,99 
10 

Colegiul Național 

„Barbu Știrbei” 
214 92.06% 214 0 17 197 27 43 72 55 1 

Liceul Teoretic 

„Neagoe Basarab” 
150 89.93% 149 1 14 134 12 41 51 29 0 

Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu”  
148 89.12% 147 0 16 131 32 33 41 24 1 

Liceul „Danubius” 65 66.10% 59 1 19 39 10 25 4 0 0 

Colegiul Economic  93 65.22% 92 0 32 60 29 19 12 0 0 

Liceul „Alexandru 

Odobescu”  
125 62.04% 108 0 41 67 22 26 13 6 0 

Colegiul „Stefan 

Bănulescu” 
61 53.45% 58 0 27 31 10 13 6 2 0 

Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu” 
210 42.69% 171 0 98 73 25 39 9 0 0 

Liceul Tehnologic nr.1 

Fundulea 
44 38.46% 39 0 24 15 5 8 2 0 0 



 
 

172 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE BACALAUREAT 2018  
 

1. Situația numerică a candidaților, total și pe probe de examen 

Nr. elevi 

înscrişi 

 

Nr. elevi 

prezenţi 

Nr. elevi 

neprezentaţi 
Proba E a) Proba E c) Proba E d) 

înscrişi prezenţi absenţi înscrişi absenţi prezenţi înscrişi prezenţi absenţi 

679 526 153 338 258 80 496 116 380 433 331 102 

 

2. Situația elevilor promovaţi, pe tranşe de medii 

 
Forma de 

învăţământ 

Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Nr. elevi 

respinşi 

Din care cu medii Nr. elevi  

reuşiţi                                                                                                    

Din care cu medii 

< 5 5 -5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Zi 
654 

509 

(77,83%) 

398 

(78,19%) 
317 81 

111 

(21,81%) 
98 13 0 0 0 

Seral 
9 

5 

(55,56%) 4 (80%) 
3 1 1 (20%) 0 1 0 0 0 

Frecvenţă 

redusă 16 12 (75%) 

10 

(83,33%) 
9 1 2 (16,67%) 0 2 0 0 0 

TOTAL 
679 

526 

(77,47%) 

412 

(78,33%) 
329 83 

114 

(21,67%) 
98 16 0 0 0 

 

 

SITUAȚIA PROMOVABILITĂȚII PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

2018 – SESIUNEA AUGUST  – SEPTEMBRIE 

Liceul Tehnologic  

Transporturi Auto 
28 28.57% 21 0 15 6 4 2 0 0 0 

Liceul Tehnologic 

„Duiliu Zamfirescu” 
5 25.00% 4 0 3 1 1 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic nr.1 

Borcea 
24 18.75% 16 0 13 3 0 1 1 0 0 

Liceul Tehnologic 

„Dan Mateescu”  
14 14.29% 7 0 6 1 1 0 0 0 0 

Colegiul Agricol 

„Sandu Aldea” 
90 8.45% 71 0 65 6 1 5 0 0 0 

Liceul Tehnologic 

„Ion Ghica” 
28 0.00% 20 0 20 0 0 0 0 0 0 

Total 1299 64.97% 1176 2 410 764 179 255 211 117 2 

Unitatea școlară înscriși promovați prezenți eliminați respinși reușiți 
6 -

6,99 

7 -

7,99 

8 -

8,99 

9 -

9,99 
10 

Colegiul Național „Barbu 

Știrbei” 
29 60.87% 23 0 9 14 12 2 0 0 0 

Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu”  
27 54.17% 24 0 11 13 11 2 0 0 0 

Liceul Tehnologic „Nicolae 

Bălcescu” 
150 28.83% 111 0 79 32 30 2 0 0 0 

Colegiul Economic  81 26.39% 72 0 53 19 19 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic „Dan 

Mateescu”  
12 25.00% 4 0 3 1 0 1 0 0 0 

Liceul „Alexandru Odobescu”  84 23.81% 63 0 48 15 13 2 0 0 0 

Liceul Tehnologic „Ion Ghica” 25 21.43% 14 0 11 3 3 0 0 0 0 

Colegiul „Stefan Bănulescu” 25 19.05% 21 0 17 4 4 0 0 0 0 
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SITUAȚII COMPARATIVE – REZULTATE BACALAUREAT 

ANII ȘCOLARI  2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017-2018 

Sesiune Iunie – Iulie 

PROMOTIA CURENTA 2016 PROMOTIA CURENTA 2017 PROMOTIA CURENTA 2018 

Nr elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

reușiți 

Nr elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

reușiți 

Nr elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

reușiți 

1192 
1129 

(94,71%) 

726 

(64,3%) 
1192 

1138 

(95,47%) 

802 

(70,47%) 
1299 

1176 

(90,53%) 

764 

(64,97%) 

         

 

 

 

Liceul Tehnologic nr.1 

Fundulea 
42 18.52% 27 0 22 5 4 1 0 0 0 

Liceul „Danubius” 75 17.74% 62 0 51 11 8 3 0 0 0 

Colegiul Agricol „Sandu 

Aldea” 
73 15.79% 57 0 48 9 8 1 0 0 0 

Liceul Teoretic „Neagoe 

Basarab” 
30 14.81% 27 0 23 4 2 2 0 0 0 

Liceul Tehnologic  Transporturi 

Auto 
16 7.69% 13 0 12 1 1 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic „Duiliu 

Zamfirescu” 
4 0.00% 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

Liceul Tehnologic nr.1 Borcea 6 0.00% 5 0 5 0 0 0 0 0 0 

Total 679 24.90% 526 0 395 131 115 16 0 0 0 
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REZULTATE COMPARATIVE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SESIUNEA IULIE - IULIE 2016 2017 2018 

Unitatea de învățământ 

În
scr

iși 

R
eu

șiți T
O

T
A

L
 

P
ro

m
o

v
a

b
ilita

te
 

(ra
p

o
r
ta
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 p
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en

ți) 

În
scr

iși 
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șiți T
O
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A

L
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o
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a

b
ilita

te
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p
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rta

t la
 p
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en

ți 
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scr

iși 

R
eu

șiți T
O

T
A

L
 

P
ro

m
o

v
a

b
ilita

te
 

(ra
p

o
rta

t la
 p

rez
en

ți 

Colegiul Național „Barbu Știrbei” 

Călărași 
204 171 85.07% 226 208 92,86% 222 197 88.74% 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Călărași 
166 148 89.70% 162 142 88,20% 157 133 85.81% 

Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” 

Oltenița 
166 127 76.97% 173 132 78.57% 173 139 83.73% 

Colegiul Economic Călărași 135 84 64.12% 121 88 75,21% 124 65 57.52% 

Liceul „Danubius” Călărași 77 35 49.30% 66 36 59,02% 81 42 57.53% 

Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu 

Gară 
175 76 47.20% 178 83 50,00% 168 73 52.90% 

Colegiul „Stefan Bănulescu” Călărași 43 18 42.86% 43 23 57,50% 68 34 52.31% 

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 

Oltenița 
259 82 37.10% 242 94 42,92% 276 81 37.50% 

Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” 

Dragalina 
7 0 0.00% 7 1 25,00% 8 2 33. 33% 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto 

Călărași 
35 4 17.39% 16 3 20,00% 44 9 31. 03% 

Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea 94 29 33.72% 73 29 43.94% 62 16 30.77% 

Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” 

Călărași 
6 0 0.00% 13 3 25,00% 18 2 20. 00% 

Liceul Tehnologic nr.1 Borcea 8 2 25.00% 2 0 0,00% 24 3 18.75% 

Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași 91 11 13.58% 113 21 23,33% 126 9 9.89% 

Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Oltenița 24 2 9.09% 27 1 4,55% 37 1 4.00% 

TOTAL 1490 789 56.84% 1462 864 63,20% 1588 806 58.53% 
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              V.4.  REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI NAȚIONALE 

1.  REZULTATELE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE SCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Nr

. 

crt

. 

 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI  

Clasa UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesor 

coordonator 

Olimpiada 

judeteana 

Premiul 

obtinut la 

etapa 

judeteană 

PREMIUL 

OBTINUT  LA 

ETAPA 

NAȚIONALĂ/ 

REGIONALĂ 

1  DUMITRAȘCU 

FILIP 

NICOLAE 

VIII Școala Gimnazială 

”Mihai 

Viteazul”Călărași 

Decu Magdalena Olimpiada de limbi 

clasice – Limba 

latină 

I PREMIUL II 

2  GĂBREANU 

BIANCA 

V Școala Gimnazială 

”Nicolae Titulescu” 

Chirea Mădălina Olimpiada de 

Limba și literatura 

română_gimnaziu 

I MENȚIUNE 

3  FIEREA 

ADINA 

MIHAELA 

VII Școala Gimnazială 

”Nicolae Titulescu” 

Iordache Daniela Olimpiada de 

Limba și literatura 

română_gimnaziu 

I MENȚIUNE 

4   BURCEA 

MĂLINA 

LARISA 

X Liceul Teoretic ”Mihai 

Eminescu” 

Ștefan Magdalena 

Cornelia 

Olimpiada de 

lectură ”Lectura ca 

abilitate de viață” 

I MENȚIUNE 

5  BĂLAN 

ANGELA 

LAURA 

 

VIII Școala Gimnazială 

”Mihai Viteazul” 

 

Tomoșoiu 

Aurelia 

 

Olimpiada de 

lectură ”Lectura ca 

abilitate de viață” 

II PREMIU 

SPECIAL 

 

6       BUCUR R. 

RĂZVAN 

 

V Liceul Tehnologic 

”Duiliu Zamfirescu” 

Dragalina 

Ene Gabriela Olimpiada 

”Universul 

cunoașterii prin 

lectură” 

I PREMIU 

SPECIAL 

PE ECHIPĂ 

 

 

 

 

 

PREMIU 

SPECIAL 

PE ECHIPĂ 

 

 

 

CIBIAN V. 

ALEXANDRA 

SIMONA 

VI Liceul Tehnologic 

„Matei Basarab” 

Mânăstirea 

Căpraru Ștefania Olimpiada 

”Universul 

cunoașterii prin 

lectură” 

I 

BUNGEAC L. 

LAURA 

ELENA 

VII Şcoala Gimnazială 

”Dragoș Marin” Ștefan 

cel Mare 

Costache Adina Olimpiada 

”Universul 

cunoașterii prin 

lectură 

I 

CERNEA I. 

IULIA 

MIHAELA 

VIII Şcoala Gimnazială 

”Constantin 

Teodorescu” Șoldanu 

Șerbu Cătălina Olimpiada 

”Universul 

cunoașterii prin 

lectură” 

I 

7  CÂMPULUNG

EANU IONELA 

- LAURA 

 

 IX Liceul "Alexandru 

Odobescu" Lehliu - 

Gară 

 

Viasu Luminita 

Antoanela 

Olimpiada 

judeteana de 

Biologie 

I MENTIUNE 

MEN, 

PREMIUL 

SPECIAL 

8  

MÎINEA 

MARIA 
VII 

Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Olteniţa 

Şerban Doina 
Olimpiada de 

Limba franceză 
I 

MENŢIUNE 

SPECIALĂ 
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9  GHEORGHE 

MARTA 

LAURA 

 X 
Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Olteniţa 

Şerban Doina 
Olimpiada de 

Limba franceză 
I 

MENŢIUNE 

SPECIALĂ 

10  
DUMITRAȘCU 

ECATERINA 
XII Liceul Teoretic ”Mihai 

Eminescu”  Călărași 
Stoica Tereza 

Olimpiada de 

Limba franceză 
I 

MENŢIUNE 

SPECIALĂ 

11  
CIURARU 

OANA 
 XII 

Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Olteniţa 

Şerban Doina 
Olimpiada de 

Limba franceză 
I 

MENŢIUNE 

MEN 

12  
NEDELCU 

ALEX 
IX Colegiul Național 

„Barbu Știrbei” Călărași 
Barz Adela 

Olimpiada de 

Limba engleză 
I 

MENŢIUNE 

MEN 

13  
BALTAC 

SORANA 

GABRIELA 

 X 

Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Olteniţa 
Baltac Tudora 

Olimpiada de 

Chimie 
I MENŢIUNE 

MEN 

14  
CRÂNGAŞU 

ANDREEA 
 VIII 

Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Olteniţa 

Chițu Ecaterina 
Olimpiada de 

Istorie 
I 

MENŢIUNE   

ȘI PREMIUL 

CORINT 

PENTRU CEA 

MAI 

DOCUMENTA

TĂ LUCRARE 

15  

ENE IZABELA 

STEFANIA 

IX CN Barbu Stirbei 

Calarasi 

Marica Carmen 

Elena 

Olimpiada  de 

Geografie 

I PREMIU 

SPECIAL 

16  

MANCIU ION X CN Barbu Stirbei 

Calarasi 

Marica Carmen 

Elena 

Olimpiada  de 

Geografie 
I PREMIU 

SPECIAL 

17  

MITROIU 

FLORENTINA 

XI Liceul Alexandru 

Odobescu Lehliu-Gara 

Sterienescu Lidia Olimpiada  de 

Geografie 
I PREMIU 

SPECIAL 

18  

MIREA 

IOANA-

ALEXANDRA 

XII Liceul Alexandru 

Odobescu Lehliu-Gara 

Sterienescu Lidia Olimpiada  de 

Geografie 
I MENTIUNE 

MEN 

19  
MIHAI 

NARCISA 
 XI 

Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Olteniţa 
Pripas Georgetaa 

Olimpiada de 

Religie 
I MENŢIUNE 

20  

STANCU 

MARIA                        

IX Colegiul Național 

”Barbu Știrbei” 

Duță Valentina Olimpiada de 

Religie 
I PREMIUL I 

21  
TITRAT 

CRISTINA 
 XI 

Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Olteniţa 
Anca Adina Olimpiada de TIC I 

MEDALIE DE 

ARGINT  
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22  
VLAD RADU 

MIHAI  XII 

COLEGIUL 

NAȚIONAL ”BARBU 

ȘTIRBEI” CĂLĂRAȘI 

Şerban Gabriela 

Tincuţa 
INFORMATICĂ I 

MEDALIE DE 

BRONZ 

23  
TUDORACHE 

CRISTIAN  IX 

COLEGIUL 

NAȚIONAL ”BARBU 

ȘTIRBEI” CĂLĂRAȘI 

Hreniuc Toader 
TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 
I 

MEDALIE DE 

BRONZ 

24  
MITEA 

ALEXIA 
V 

Liceul Teoretic Mihai 

Eminescu Călărași 

/Calarasi 

Gherghinciu 

Anișoara 

Olimpiada de 

Educatie 

Tehnologica 

I PREMIUL I 

25  
ECHIPA  OINA 

BAIETI 
 Scoala Gimnaziala Nr.1 

Curcani 

Mavrodin 

Cristian 

Olimpiada 

Gimnaziilor 
I 

LOCUL I                  

FAZA 

NATIONALA 

26  

ECHIPA DE 

FOTBAL 

BAIETI 

 
Scoala Gimnaziala 

“Tudor Vladimirescu” 

Calarasi 

Petrescu 

Alexandru 
Olimpiada 

Gimnaziilor 
I 

MENTIUNE 

FAZA 

NATIONALA 

27  ECHIPA DE 

OINA FETE  

Scoala Gimnaziala Nr.1 

Curcani Iulia Petrescu 

Olimpiada 

Gimnaziilor 

I LOCUL  II 

FAZA 

REGIONALA 

28  ECHIPA DE 

BADMINTON  

Scoala Gimnaziala 

“Tudor Vladimirescu” 

Calarasi 

Petrescu 

Alexandru 

Olimpiada 

Gimnaziilor 

I LOCUL II 

FAZA 

REGIONALA 

29  ECHIPA DE 

HANDBAL 

BAIETI 
 

Scoala 

Gimnaziala”Niculae 

Titulescu” Calarasi 
Dincea Claudia 

Olimpiada 

Gimnaziilor 

I LOCUL II 

FAZA 

REGIONALA 

30  TENIS DE 

MASA BAIETI  

Colegiul 

National”Barbu Stirbei” 

Calarasi 
Dinu Viorel 

O.N.S.S-  liceu I LOCUL  V 

FAZA 

NATIONALA 

31  ECHIPA DE 

HANDBAL 

BAIETI 
 

Colegiul 

National”Barbu Stirbei” 

Calarasi 
Dinu Viorel 

O.N.S.S-  liceu I LOCUL  II 

FAZA 

ZONALA 

32  ECHIPA DE 

VOLEI FETE  

Scoala 

Gimnaziala”Niculae 

Titulescu” Calarasi 
Dincea Claudia 

Olimpiada 

Gimnaziilor 

I Locul III 

Faza regionala 

33  

 

 

ECHIPA DE 

FOTBAL 

BAIETI 

 

Liceul Tehnologic 

“Nicolae Balcescu” 

Oltenita 
Toca  Claudiu 

O.N.S.S-  liceu I LOCUL  II 

FAZA 

ZONALA 
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   2. REZULTATELE OBȚINUTE CONCURSURILE ȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

Nr

. 

crt 

NUMELE  SI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

Clasa 
UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Profesor 

coordonator 
Concursul școlar 

 

Premiul 

obtinut la 

etapa 

judeteană 

 

PREMIUL 

OBTINUT LA 

ETAPA 

NAȚIONALĂ 

1.  

DUMITRAȘCU 

FILIP 

NICOLAE 

VIII 
Școala Gimnazială 

”Mihai Viteazul” 

Tomoșoiu 

Aurelia 

 

Concursul 

Naţional 

Transcurricular de 

lectură și 

interpretare „Ionel 

Teodoreanu” 

I 

PREMIUL I 

2.  

ZAHARIA C.V. 

EVA- 

VIVIANA 

VII 
Şcoala Gimnazială 

„Mihai Viteazul” 

Tomoșoiu 

Aurelia 

 

Concursul 

Naţional 

Transcurricular de 

lectură și 

interpretare „Ionel 

Teodoreanu” 

III 

MENȚIUNE 

3.  

SAVU N. 

MIRELA - 

BIANCA 

V 
Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Titulescu” 
Chirea Mădălina 

Concursul 

Naţional 

Transcurricular de 

lectură și 

interpretare „Ionel 

Teodoreanu” 

II  

PREMIUL 

SPECIAL 

4.  
RUSE V. 

DARIA-IOANA 
VI 

Liceul Tehnologic 

„Matei Basarab” 
Căpraru Ștefania 

Concursul Naţional 

Transcurricular de 

lectură și interpretare 

„Ionel Teodoreanu” 

II 

PREMIUL 

SPECIAL 

5.  

ILEANA 

MARIA 

CRISTINA 

VI 
Școala Gimnazială 

”Nicolae Titulescu” 
Ghioca Elena 

Concursul 

Naţional ”Cultură 

și spiritualitate 

românească” 

I 

PREMIUL 

SPECIAL 

6.  

FIEREA 

ADINA 

MIHAELA 

VII 
Școala Gimnazială 

”Nicolae Titulescu” 
Iordache Daniela 

Concursul 

Naţional ”Cultură 

și spiritualitate 

românească” 

I 

PREMIUL 

SPECIAL 

7.  
NICOLAE P. 

SEBASTIAN 

VALENTIN 

a V-a 

Scoala Gimnazialã 

”Mihai Viteazul” 

Călărași 

prof. Ionel 

Petruta 

Concursul  Școlar 

Național ,,George 

Emil Palade ”, 

etapa județeană 

2018 

I MENTIUNE 

8.  
SĂLAI ANAIS 

ANDREEA 
a VI-a 

Liceul Teoretic 

“Neagoe Basarab” 

Oltenița 

prof. Bălan 

Nicoleta 

Concursul Școlar 

Național ,,George 

Emil Palade ”, 

etapa județeană 

2018 

I 
PREMIUL 

SPECIAL 

9.  

MACICAȘ  

IONELA 

MANTA 

CRISTINA 

DIANA 
NICULIȚĂ 

BOGDAN 

XII 

Liceul Tehnologic” 

Nicolae Bălcescu” 

Oltenița 

 

Niculiță Liliana 
 

”Cultură și 

civilizație în 

România” 

” 

 

I 

PREMIUL 

SPECIAL 
 

XI 

XI 
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10.  
ILIE DIANA 

ANDREEA 
VI 

Școala 

Gimnazială”Mihai 

Viteazul”Călărași 

Dragomir 

Marcela 

”Călători prin 

istorie” 

I 

PREMIUL I 

11.  

TRUPA DE 

TEATRU” 

METAMORF

OZE” 

BALDOVIN 

MIHAIL-

VASILE 

DUMBRAVU 

ROXANA 

ANA-MARIA, 

MANU ALIN-

MARIO, 

ENACHE VIKI-

GEORGIANA, 

MANEA 

RĂZVAN-

MARIAN, 

MANU 

GABRIEL-

NICOLAE, 

DRAGNEA 

ADRIAN, 

PANAIT 

ANDREI-

ALEXANDRU, 

STAN 

MĂDĂLINA-

MIHAELA 

V-VIII 
Școala Gimnazială 

nr.1 Dichiseni 
Ilie Olguța 

”Călători prin 

istorie”-teatru 

I PREMIUL II 

12.  

DUMITRESCU 

LAVINIA 

LUPU ANA 

MARIA 

VIII 

Școala Gimnazială ” 

Tudor Vladimirescu” 

Călărași 

Dincă Daniel 
”Călători prin 

istorie” PPT 

I MENȚIUNE 

13.  
PALADE  

VLAD 

GABRIEL 

VII 

Școala Gimnazială 

”Mihai 

Viteazul„Călărași 

Dragomir 

Marcela 

Concursul 

Național” 

Memoria 

holocaustului” 

I PREMIUL III 

14.  
NICULITA 

BOGDAN 

ANDREI 

XI 
Liceul Tehnologic 

N.Balcescu Oltenita 
Anghel Daniel 

Sesiunea de 

comunicari 

stiintifice pentru 

elevii de liceu-

Geografie, sectiune 

GEOGRAFIE 

FIZICA 

I 

PREMIUL I 

 

15.  
NEAGU 

MARIA 

ALEXANDRA  

XI 
Liceul Alexandru 

Odobescu Lehliu-Gara 
Sterienescu Lidia 

Sesiunea de 

comunicari 

stiintifice pentru 

elevii de liceu-

Geografie, sectiune 

GEOGRAFIA 

MEDIULUI 

I PREMIUL 

SPECIAL 

16.  

CHITU 

EMILIA  

MARIA 

XI 

Liceul Tehnologic 

N.Balcescu Oltenita 

Anghel Daniel Sesiunea de 

comunicari 

stiintifice pentru 

elevii de liceu-

Geografie, sectiune 

GEOGRAFIE 

UMANA 

I 

PREMIUL 

SPECIAL 



 
 

180 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

17.  
DUMITRESCU 

ANDREI 

COSTIN 

V 
Scoala Gimnaziala 

nr.1 Lehliu-Gara 
Rucăreanu Ioana 

Terra-de la poveste 

la realitate 

I MENTIUNE-

ETAPA 

INTERJUDETEA

NA  

18.  
ULMEANU 

ANDREEA 

CARMEN 

VI 

Scoala Gimnaziala 

Mihai Viteazul 

Calarasi 

Puisor Luiza 

Corina 

Terra-de la poveste 

la realitate 

I PREMIL III-

ETAPA 

INTERJUDETEA

NA  

19.  
MATACHE 

EMILIA 

REBECA 

VII 

Scoala Gimnaziala 

nr.1 Lehliu-Gara 

Rucăreanu Ioana Terra-de la poveste 

la realitate 

I PREMIUL 

SPECIAL-ETAPA 

INTERJUDETEA

NA 

20.  
SERBAN 

CLAUDIA 

GABRIELA 

VII 
Scoala Gimnaziala 

nr.1 Fundeni 
Onişor Georgiana 

Terra-de la poveste 

la realitate 

II MENTIUNE-

ETAPA 

INTERJUDETEA

NA  

21.  
DUDU IOANA 

MARIA 
V 

Şcoala Gimnazială 

nr.1 Ciocăneşti 
Melente Silvia 

Mica olimpiadă 

TERRA 

I PREMIUL II 

22.  
DUMITRESCU  

ANDREI 

COSMIN 

V 

Scoala Gimnaziala 

nr.1 Lehliu-Gara 

Rucăreanu Ioana 
Mica olimpiadă 

TERRA 

III PREMIUL II 

23.  
CONSTANTIN 

GABRIEL 

ALEXANDRU 

V 

Scoala Gimnaziala 

Mihai Viteazul 

Calarasi 

Puisor Luiza 

Corina Mica olimpiadă 

TERRA 

I PREMIUL III 

 

24.  
GRIGORESCU 

ALEXANDRU 

ANDREI 

V Scoala Gimnaziala 

nr.1 Lehliu-Gara 

Rucăreanu Ioana Mica olimpiadă 

TERRA 

I PREMIUL III 

25.  
RĂDOI  DENIS  

IONUŢ 
VI 

Scoala Gimnaziala 

Mihai Viteazul 

Calarasi 

Dănuleasa 

Gabriela 

Mica olimpiadă 

TERRA 

I PREMIUL I 

26.  
ANTON 

MARIUS 

IULIAN 

VI 
Şcoala gimnazială 

N.Titulescu Călăraşi 
Chiţu Costel 

Mica olimpiadă 

TERRA 

III MENŢIUNE 

27.  
STOICA 

ANDREEA 
VII 

Şcoala Gimnazială 

nr.1 Fundeni 
Onişor Georgiana 

Mica olimpiadă 

TERRA 

I PREMIUL II 

28.  
SÂRBU D. 

RADU 

XI 

Profes

ională 

Liceul Tehnologic 

Transporturi Auto 
Cazacu Paul 

Concursul national 

pentru  învățămant 

professional, 

calificarea  

mecanic-auto 

I 
MENȚIUNE 

29.  
BARBU 

IONUT  
XII 

Colegiul 

National”Barbu 

Stirbei” Calarasi 

Echipa prof. liceu 

Concursul 

National ”Made 

for Europe„ 

I 
PREMIUL I 

 

 

V.6.  ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019 

 

II. ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2018– 2019 
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 Legislația în vigoare care a stat la baza organizării și desfășurării  admiterii în învățământul liceal și 

profesional de stat pentru anul școlar 2018 – 2019, respectată întocmai, a fost reprezentată de : 

 ORDINUL   MEN  nr 4794 din 31.08.2017  privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018- 2019; 

 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 

2018- 2019; 

 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT pentru anul 

școlar 2018- 2019; 

 Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2011-2012 , valabilă și pentru anul școlar 2018-2019; 

 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 

2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație 

internațională. 

 ORDINUL MEN nr. 4795/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform 

Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de 

stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru 

anul şcolar 2018-2019 

  ANEXEI nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4795/2017 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări 

profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în 

învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 

naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2018-2019. 

Materialele au fost postate de la începutul anului școlar  2017 – 2018 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, directori etc., au lucrat. 

Admiterea în învățământul liceal de stat s-a desfășurat în 2 etape: 

Etapa I a admiterii  în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018- 2019 s-a desfășurat 

în perioada 29 iunie – 18 iulie 2018. Astfel, la nivelul județului Călărași au fost constituite 9 centre 

zonale de înscriere, pentru absolvenții care au participat la evaluarea națională din județul Călărași și 

un centru special de înscriere pentru absolvenții din afara județului  - organizat în sediul I.Ș.J. 

Călărași. 
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  Au participat  un număr de  1872   candidați din județ și  7  din afara județului.      275  elevi din 

județul Călărași au fost repartizați computerizat în alte județe, pentru liceele pentru care au optat. 

 În urma primei etape de repartizare computerizată, un număr de 2  candidați  au rămas 

nerepartizați, din cauza numărului mic de opțiuni pe care le-au trecut pe fișa  de înscriere. 

Situația elevilor după etapa I a admiterii s-a realizat astfel: 

 1238  elevi au fost repartizați computerizat în liceele din județ; 

   275  elevi au fost repartizați computerizat în liceele din alte județe; 

     48 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru rromi– în liceele din județ; 

     54  elevi au fost repartizați la clasele de vocațional în liceele din județ; 

       3  elevi au fost admiși la liceele militare; 

 

Etapa a II-a a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 s-a desfășurat 

în perioada 18 iulie - 7 septembrie 2018 și au participat, conform metodologiei, numai absolvenții 

care au participat la evaluarea națională nerepartizați în etapa I sau care nu s-au înscris în perioada 

prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare. 

 Din numărul total de clase propuse prin Planul de școlarizare pe anul școlar 2018 – 2019, nu au 

fost formate un număr de patru clase de liceu și patru clase de învățământ profesional. 

 La învățământul profesional de stat au fost admiși în prima etapă un număr de  

259 de absolvenți . 

                                                   

 

CAP.VI  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ 

 
1.Diagnoza resursei umane specifică dirigentiei si a activităților extrașcolare 

 Orele de consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală, orientare și consiliere 

vocațională pentru filiera tehnologică, sunt obligatorii și se desfășoară, de către diriginte. 

 Activitatea de consiliere și orientare se derulează în mod continuu, pe durata întregului program 

școlar, în cadrul activităților pe domenii experiențiale, a activităților integrate, a activităților de 

dezvoltarea personală, a jocurilor și activităților alese și a activităților extrașcolare. 

Cadre didactice - diriginți 

Număr norme didactice an școlar 2017-2018:    847 

Număr cadre didactice titulare:  755 

Număr cadre didactice suplinitori: 92 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I : 

- Debutanți:  48 

- Definitivat: 156 

- Grad II:  168 

- Grad I:  472 

 Număr de cadre didactice necalificate: 3 

La nivelul fiecărei unități de învățământ, activitățile educative (dirigenție, consiliere și orientare, 

activități extracurriculare) sunt coordonate de către un consilierul educativ 
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2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

 

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 12 inspectii/24 h 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 8 inspectii/8 h 

 

• Obiectivele inspecţiilor tematice în specialitate 

Număr inspecții stadiale (inopinate)/număr ore: 20 inspectii/40h 

 Număr inspecții: 

a) curente: 

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

 Inspecții realizate de către metodiști:80 /160 h 

 

3. Implementarea curriculum-ului educaţional, al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi 

de consiliere educaţională 

Implementarea noului curriculum privind activitatea dirigintelui în conformitate cu Ordinul 

M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte,  și a noului Plan-cadru 

pentru învăţământul gimnazial (OMENCS 3590/05.04.2016), disciplina Consiliere și dezvoltare 

personală,  se regăsește în aria curriculară Consiliere și orientare, în trunchiul comun, fiindu-i alocată o 

oră pe săptămână pe tot parcursul gimnaziului. 

 O prieritate pentru anul scolar 2017-2018 a fost Noul curriculum pentru clasa a V-a 

Întregul proces de predare-învăţare-evaluare este orientat pe construirea competenţelor cheie. Cea 

mai importantă provocare este reprezentată de depăşirea simplei invocări a competenţelor cheie şi 

angajarea în practici didactice relevante care conduc la dezvoltarea efectivă a acestor competenţe, 

esenţiale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Organizarea de activităţi metodice în şcoli (cercuri pedagogice, comisii metodice, schimburi de 

experienţă, simpozioane, concursuri,); sprijinirea şcolilor în organizarea, în cadrul orelor de Consiliere 

și dezvoltare personală /dirigenţie, a unor întâlniri cu specialişti în domeniul educaţiei, ai instituţiilor 

cultural-educative şi ai reprezentanţilor acestora în teritoriu. 

Monitorizarea orelor de Consiliere și dezvoltare personală /dirigenţie prin diverse inspecţii, 

realizate în cadrul centrelor metodice, observări directe ale relaţiei profesor diriginte - elev, analiza 

rapoartelor privind situaţia şcolară şi disciplinară, a reprezentat principalul feed-back obţinut în relaţie 

cu modernizarea treptată a metodelor de interacţiune cu elevii, cu gradul de implicare permanentă sau 

sporadică a acestora în activitatea şcolii, precum şi cu modalităţile de responsabilizare socială a 

tinerilor. 

Analiza acestor monitorizări a evidenţiat o serie de aspecte pozitive sau negative, după cum 

urmează:  

Aspecte pozitive:   

 Tematica Consiliere și dezvoltare personală /dirigenţie pentru clasa a V a respectă programa 

anuală şi planificarea semestrială a orelor de Consiliere și dezvoltare personală /dirigenţie şi 

contribuie la realizarea profilului de formare din perspectiva a cinci dimensiuni ale dezvoltării 

personalității elevului, care vizează: competențe de autocunoaștere, competențe socio-

emoționale, competențe de management al învățării, competențe de management al carierei și 

adoptarea unui stil de viață sănătos. 
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  Tematica orelor de consiliere și dezvoltare personală /dirigenţie şi a activităţilor educative este 

selectată în funcţie de vârsta şi particularităţile claselor de elevi şi se adaptează din mers 

sugestiilor şi nevoilor de dezvoltare ale colectivelor de elevi. 

 În cadrul orelor de dirigenţie sunt utilizate atât metode şi procedee tradiţionale cât şi metode 

moderne, alternative, activ-participative: studiul de caz, prezentări video sau pe calculator, 

întâlniri cu specialişti, reprezentanţi ai partenerilor educaţionali, elaborarea de către elevi a unor 

portofolii tematice, jocul de rol, grupurile de dezbatere, dialog şi opinie. 

 Creșterea calității activității desfășurate la clasă; 

Aspecte care necesita imbunatatiri:  

 Consultarea elevilor  în stabilirea tematicii orelor de consiliere și dezvoltare personală /dirigenţie 

şi a activităţilor educative extraşcolare și adaptarea la preocupările şi interesele acestora. 

 Percepţia părinţilor şi elevilor în multe situaţii asupra  orelor  de consiliere și dezvoltare personală 

/dirigenţie astfel incat acestea să răspundă, mai ales sub aspect metodic, cerinţelor de educaţie ale 

elevilor,  abordarea temelor planificate să atingă standardele, problemele şi nevoile formative 

specifice diverselor categorii de vârstă a elevilor.  

 Comunicarea  elevilor, prin toate formele de comunicare,  a calendarul proiectelor educative 

şcolare şi extraşcolare   astfel încât aceștia să participle la activitățile preferate. 

 Număr mic de inspecții efectuate în specialitate; 

 

Cauze identificate: 

o Caracterul predominant expozitiv-teoretic al unor ore de consiliere și dezvoltare personală 

/dirigenţie; eficienţa scăzută a demersurilor privind managementul clasei de elevi. 

o calendarul proiectelor educative şcolare şi extraşcolare la nivelul şcolilor/claselor nu este 

comunicat elevilor, nu este avizat la loc vizibil şi nu este monitorizat de către persoanele 

responsabile (coordonator educativ, diriginte, director). 

o numărul mare de părinţi dezinteresaţi de educaţia copilului, fundament pentru barierele de 

comunicare între şcoală- familie; 

o funcţionarea ineficientă, greoaie a comisiilor de diriginţi în ceea ce priveşte îndrumarea cadrelor 

didactice debutante. 

 

4. Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate: 

 

Aspecte pozitive: 

  Cadrele didactice cu functia de diriginte au   pregătire psihopedagogică și metodică bună; 

 Proiectarea/planificare didactică, în general, este  de calitate ; strategii didactice flexibile, 

complexe, adaptate condiţiilor claselor; 

 Pentru clasa a V a, in vederea aplicării noului curriculum, în toate scolile se  utilizează manualul 

pentru Consiliere și dezvoltare personală; 

 Colaborarea eficientă cu părinţii şi cu comunitatea; 

Aspecte care necesita imbunatatiri: 

 Utilizarea insuficientă  a materialelor didactice, în special a celor în format electronic; 

 Insuficienta valorificare a rezultatelor activităţilor elevilor 

 Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă si eficientă cu părinții, dirigintele va 

realiza activități de suport educațional si consiliere pentru părinți.  



 
 

185 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

 Dotarea claselor și a cabinetelor cu materiale didactic și aparatură necesare desfășurării orelor 

de dirigenție/ consiliere 

Cauze identificate: 

o Planificarea activităților dirigintelui cu părinții și tutorii sau susținătorii legali,  nu se realizează 

semestrial sau nu conține o oră pe săptămână destinată asigurării de suport educațional si 

consiliere pentru aceștia 

o Lipsa cabinetelor , a materialelor didactice  si in special a celor în format electronic necesare 

desfașurării orelor de dirigenție /consiliere 

 

7. Activități/manifestări/ întâlniri coordonate la nivel județean: 

7.1. Organizarea consfătuirilor judeţene şi a cercurilor pedagogice: 

 
SEMESTRUL I 

A. LICEE  SI GIMNAZII 

TEMA: „Scoala, familia, comunitatea parteneri egali în educaţia tinerei generaţii” 

 Călăraşi -  22.11. 2017- Colegiul Economic Calarasi 

 Olteniţa -   15.11. 2017- Școala Gimnazială  “Spiru Haret” Oltenița 

 Lehliu - 21.11. 2017- Școala Gimnazială nr.1 Sărulesti Gară 

 

B. PALATUL COPIILOR şi CLUBUL ELEVILOR OLTENIŢA 

TEMA  :”Influențe ale educației nonformale în dezvoltarea creaativității copiilor” 

• Călăraşi -25.10.2017- Clubul Elevilor Oltenița 

SEMESTRUL II 

A. LICEE  SI GIMNAZII 

TEMA: „Recompense și sancțiuni în educația adolescentului” 

Centrul metodic /Data/ Unitatea de învăţământ 

• Călăraşi - 24.05. 2018- Școala Gimnazială  Nr.2- Modelu  

• Olteniţa -   31.05.2018- Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu"  -Oltenița  

• Lehliu - 17.05.2018 - Liceul ”Alexandru Odobescu” -Lehliu Gară 

 

B. PALATUL COPIILOR şi CLUBUL ELEVILOR OLTENIŢA 

TEMA : ”Interferențe cultural-sportive nonformale” 

Calarasi-  26.04.2018 -  Palatul Copiilor Călărași 

7.2. In  perioada  5-9 martie, in unitățile de învățământ s-au desfășurat activități de  Educație juridică  

cu o tematică interesantă, atractivă, actuală, care include problematica potrivită pentru realitățile cu care 

se confruntă în prezent societatea românească, în general, copiii/tinerii (elevii), în special.  

Tipul activităților desfășurate: 
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a. activități la nivel curricular la disciplina/disciplinele 

b. activități extracurriculare de tipul expuneri/prelegeri/dezbateri/mese 

rotunde/vizite/proiecte educaționale ș.a. 

c. activități la nivelul orelor de consiliere și orientare/dirigenție 

d. competiție/concurs școlar 

7.3. Săptămâna Educației Globale 

 

            „Săptămâna Educaţiei Globale” încurajează copiii, tinerii şi profesorii să iniţieze activităti 

educţionale în domeniul cetăţeniei globale prin dezbatrea unor teme ca: diversitatea şi inegalitatea, atât 

la nivel local, cât şi global, având la bază principalele teme ale cetăţeniei globale, sensibilizarea întregii 

lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, dorinţa 

de a face ca lumea sa devină un loc mai echitabil şi durabil, responsabilitatea asupra propriilor acţiuni.   

            Grupul ţintă l-a constituit elevii cu disponibilitate de a participa la activităţi extraşcolare. Noi, 

profesorii, am pus un accent deosebit pe educaţia copiilor pentru ca aceştia sǎ  poatǎ influenţa atât părinţii, 

cât şi pe ceilalţi membri ai comunităţii, iar educaţia acestora poate ajuta oamenii să-şi însuşească 

cunoştinţe, să-şi formeze deprinderi, comportamente, atitudini, motivaţii, valori şi angajamentul de care 

au nevoie pentru a-şi asuma răspunderea pentru formarea atitudinii de respect pentru diversitate şi 

abilităţile de comunicare interculturală. 

             Prin intermediul activităţilor propuse am dorit să contribuim la schimbarea mentalitatii şi 

conştientizarea tinerilor cu privire la problemele globale cat si la cele care tin direct de atitudinea 

noastra precum colectarea deseurilor din mediul inconjurator care au un efect devastator asupra 

intregului biotope. 

 

            Exemple in care   omul a  început să aruncăm gunoaie peste tot abunda. Plasticul, ambalajele 

sclipitoare,bateriile, dozele de aluminiu, toate acestea şi multe altele şi-au făcut loc în vieţile şi 

gospodăriile noastre, pentru ca apoi să troneze nestingherite în păduri, pe ape, pe marginea şanţurilor, 

pe sub bănci în parcuri, la ieşirea din şcoli sau instituţii publice, în spatele curţilor, în râpe, pe sub tufe 

şi pe văi. Aruncarea gunoaielor in ape  a devenit un fel de sport naţional, iar în mediul rural  cat si in cel 

urban asta se poate observa, din păcate, cel mai bine.  Lucrurile se pot schimba,  insa  este nevoie de 

fiecare dintre noi ,de atitudinea noastra cat si de punerea in practica a colectarii selective pentru a trai 

intr-un mediu sanatos. Pornind de la aceste realitati contemporane si avand hotararea ca lumea in care 

traim este o lume care depinde de fiecare dintre noi, elevii si profesorii scolilor noastre in care crestem 

,invatam si ne formam ca oamenii responsabili fata de tot ce ne inconjoara au abordat teme 

representative pentru tema indicata. 

Scop: 

          Cunoasterea si formarea unor atitudini de respingere a tot ceea ce  are effect negativ asupra 

societatii umane cat si a mediului inconjurator, care ne creaza datoria  de a ne implica real pentru a 

stopa aceste dezastre nationale si mondiale,  

Nr. de scoli participante: 43 

Nr. de elevi : 6455 

Nr. de  profesori: 198 

Mass media: Presa locală 

Abordarea temei:                                                                                                                                                                                                                         

Acest proiect educativ îşi propune promovarea şi transpunerea in viata noastra de zi cu zi a valorilor 

precum: respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor 

atitudini de autorespect, respect pentru ceilalţi si pentru natura inconjuratoere, interes pentru 
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problemele globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate sociala. Sa 

dovedit a fi o tema cu multa inspiratie din partea elevilor mici si mari,alaturi de invatatori si 

diriginti,rezultatul fiind unul mai mult decat pozitiv! 

              Tipuri de activitati organizate - cele mai relevante din punctul de vedere al temei, 

creativitatii, impactului: 

Activitati de ecologizare 

 “Scoala mea, lumea mea” -  s-au ocupat de natura, asfel cei de la Pietroiu au plantat in curtea 

scolii impreuna cu parintii , trandafiri , iar cei de la Borcea au realizat o ora de curatenie in 

curtea scolii , echipati conform activitatii . 

 „Sa fim Eco-protejand planeta” -Scoala Gimnaziala Jegalia 

 “Poster cu sursele de poluare”- Scoala Gimnaziala Nr.1, Ciocanesti 

 „Reciclare creativă” - activitate practică, folosind materiale reciclabile (Şcoala Gimnazialǎ 

Nr.1 Tǎmǎdǎu Mare) 

Activitati de reciclare: 

 ‘’Colectarea bateriilor folosite in mediul casnic”-  acumulatori din mediul casnic  au fos adusi 

la scoala si colectati iar dupa aceasta sa fie dusi la o firma specializata in preluarea si prelucrarea 

acestora. (Scoala Gimnaziala “Spiru Haret “ Oltenita ) 

 “Obiecte din materiale reciclabile” – realizarea de obiecte  frumoase din materiale 

reciclabile.(Scoala Gimnaziala “Spiru Haret “ Oltenita) 

Activitati sociale: 

 „Dreptul la pace şi siguranţă al fiecărui cetăţean”(Scoala  Gimnaziala nr. 1  Dor Marunt)    

  „Toleranta prietena cu pacea”, Vreau sa cresc sanatos” 

 Lumea in care vrem sa traim trebuie sa fie una  toleranta, de aceea trebuie sa luam 

atitudine  fata de  lucrurile care pot perturba  perfectiunea: discriminarea, drogurile , violenta  

promovate  trebuiesc stopate si inlocuite cu  acele  care infrumusetează  lumea pe care o dorim: 

natura, sanatatea, munca, creativitatea, cariera, toleranta.( Scoala  Gimnaziala nr. 1  Chiselet)   

 “ Cu pasi mici spre Europa “- Intr-o lume tot mai dezbinata si expusa pericolelor, incercam 

prin activitatile desfasurate cu si alaturi de copii, sa le insuflam sentimentele cele mai frumoase 

de prietenie fata de semnei, de toleranta si dragoste, sa ii pregatim "cu pasi mici" spre o Europa 

in care deminitatea, siguranta si solidaritatea sa fie cele mai importante repere ale existentei 

noastre. (Scoala Gimnaziala Nr.1, Ciocanesti). 

 ,,Drepturile copilului’’   -   Se   prezinta  informatii legate de Conventia O.N.U.cu privire la 

drepturile copilului si brosura “Drepturile copilului” realizata de World Vision. (Școala 

Gimnazială  Nr. 2 Modelu) 

  ,,Toleranta, o lectie de viata pentru tineri “-Colaborarea cu Asociatia ADICA Calarasi a 

adus un plus de culoare, antren si empatie (Școala Gimnazială  Nr. 2 Modelu). 

Activitati cultural artistice: 
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 “Vestimentatia,obiceiurile si traditiile romanesti” 

(Scoala  Gimnaziala nr. 1  Dor Marunt Sat)    

Activitati de creatie: 

 “Si eu pot crea”- atelier cu tema “Cartea”  in  care 

elevii au realizat coperta unei carti  in viziune proprie (Scoala  

Gimnaziala nr. 2 Borcea )    

 

  

 “Poster cu sursele de poluare”- Scoala Gimnaziala Nr.1, 

Ciocanesti; Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea 

 

 „Reciclare creativă” - activitate practică, folosind 

materiale reciclabile (Şcoala Gimnazialǎ Nr.1 Tǎmǎdǎu Mare) 

 „ Încălzirea globală ” discuții libere despre viitorul planetei noastre în situația în care 

încălzirea globală continuă să ne afecteze planeta și realizarea unui afiș care să sintetizeze prin 

text și imagini consecințele încălzirii globale ( Școala Gimnazială Nr. 1 Nana ) 

 

 
 

Activitati de reîmpădurire: 

 

 ”Plantam fapte bune”,unde si elevii scolii Jegalia au participat la plantarea puietilor. 
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 Proiectul "Adoptă un copac", pe care Comuna Chirnogi il implementează în parteneriat cu 

Asociatia pentru dezvoltare durabila ViitorPlus,  plantare de arbori de-a lungul DN41, între 

Chirnogi și Oltenita ( Școala Gimnazială Nr. 3 și Școala Gimnazială Nr. 1 Chirnogi) 

 

 
 

Demararea unor proiecte 

 ”Sunt responsabil deci respect!”  
 „Pot ajuta si eu”- in cadrul acestui proiect s-a pus in practica comportamentul unui adevarat 

crestin care se implica in activitati de ajutorare a aproapelui.(Scoala Gimnaziala Jegalia; Liceul 

tehnologic „ Constantin George Călinescu ” Grădiștea). 

 ‘’Lumea mea depinde de noi’’ - proiectul  se bazează în primul rând pe asumarea diversităţii 

culturale într-un spaţiu european în care nimeni să nu renunţe la tradiţiile sale şi la propria-i 

identitate culturală, ci să fie un participant efectiv şi avizat la un veritabil dialog cultural 

european.( Şcoala Gimnazialǎ nr.1 Tǎmǎdǎu Mare; Școala Gimnazială Gheorghe Manu) 

  ‘’Lumea mea depinde de noi’’-  Nu fi indiferent față  de fenomenul traficului de persoane! 

- discuții interactive cu reprezentanții ai IPJ și Judecătoriei Călărași, în vederea conștientizării 

riscurilor ce vizează fenomenul traficului de personae(Colegiul Agricol “Sandu 

Aldea”Calarasi). 

 “Viața noastră depinde  de alegerile făcute”- Vizită reprezentant CPECA pe tema consumului 

de droguri (Colegiul Agricol “Sandu Aldea”Calarasi) 

 „ De sărbători ajută-ne să-i ajutăm! ” proiect de voluntariat care urmărește strângerea de 

donații ( Școala Gimnazială Nr. 1 Fundeni ; Liceul „ Alexandru Odobescu ” ) 
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       Promovarea parteneriatului cu AIESEC  București - cea mai mare organizaţie de tineri 

la nivel internaţional, fiind prezentă în 127 ţări şi teritorii, cu o istorie de 69 de  ani în dezvoltarea 

personală şi profesională a tinerilor. Organizaţia le oferă acestora posibilitatea unei experienţe 

de  dezvoltare integrată, bazată pe oportunităţi de leadership, schimb de experienţă internaţională 

şi activităţi de învăţare în  cadrul unui mediu internaţional.AIESEC București a fost fondat cu 

ajutorul AIESEC Viena în martie 1990. Începând de atunci, a ajutat constant tineri și comunități 

pentru a se dezvolta și a desfășurat proiecte cu scopul de a genera un nivel ridicat de educație, 

perfomanță și responsabilitate-coord. prof. Barz Adela. ( Colegiul Național „ Barbu Știrbei ” 

Călărași ) 

 

 Schimb de experiență in limba engleză intre participanții modulelor LMT din cadrul colegiului 

si un grup de elevi de la International School of Bucharest, insotiti de prof. Kate Sorrell si prof. 

Marian Staș, cadru didactic la Harvard University- coord. prof. Mihai Simona, eleva Cristina 

Vasile; participanți echipa managerială, director prof. Amza Eufrosina, dir. adj. prof. Ionescu 

Corina si prof. Barz Adela, elevii cls. A X a B si a XI aB. ( Colegiul Național „ Barbu Știrbei ” 

Călărași ) 

 

ȘI… 

MESAJE PENTRU O LUME MAI BUNĂ  

( Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu_Gară ) 

 

 
 Impact 

         Elevii inteleg care sunt problemele planetei noastre ( poluare, razboaie) dar si  pasii pe care trebuie 

sa ii facem pentru rezolvarea acestora (solidaritate, respect)  Stimularea participării tinerei generatii, a 

familiilor, a cadrelor didactice la  activităţi extraşcolare. 
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       Dezvoltarea spiritului de iniţiativă atât la tânăra generatie, cat si la cadrele didactice 

       Elevii  înțeleg că fiecare dintre noi, prin acțiunile proprii avem un rol major în viața celorlalți,  iar 

ceilalți sunt foarte importanți pentru viața noastră 

        Creşterea gradului de informare; Îmbunătăţirea accesului la o educaţie de calitate; Formarea 

abilităţilor de interrelaţionare. 

       Valorificarea potentialului creative al elevilor prin diferite activitati in care sunt implicati.  

 

Puncte tari 

 cunoasterea unor personalitati ale lumii care lupta pentru implementarea unei vieti  echilibrate 

intr-o natura frumoasa si sanatoasa; 

 ameliorarea riscurilor iminente care sa rasfrang  atat asupra organizmului uman cat si al celorlalte 

vietuitoare; 

 dezvoltarea capacităţii de organizare şi conştientizarea necesităţii asumării unor responsabilităţi 

individuale şi colective, atât în rândul elevilor, cât şi al cadrelor didactice; 

 dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, de lucru în echipă a tuturor persoanelor  implicate;                                                                                                                               

 creşterea capacităţii elevilor de conştientizare a schimbării atitudinii pentru o lume mai bună. 

 cultivarea dorinţei de a-l cunoaşte pe cel de lângă noi prin descoperirea culturii din care provine; 

 cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului; 

 facilitează realizarea unor parteneriate cu alţi factori educaţionali decât cei ai şcolii, având funcţii 

educaţionale complementare acesteia. 

 asigură conştientizarea dimensiunii globale şi a rolului fiecăruia dintre noi ca cetăţean al planetei;  

 stimulează implicarea elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori 

decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un viitor mai 

bun.                                                                                                                                                                      

 realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice, tânăra generație și partenerii 

educationali 

Puncte slabe 

 lipsa unei atitudini responsabile fata de mediul inconjurator; 

 slaba implicare a familiei in sustinerea actiunilor desfasurate; 

 inexistenta alocarii unor zile fara cursuri in care sa se desfasoare strict asemenea activitati 

La sfârşitul sǎptǎmânii 18-26 noiembrie 2017 copiii au înţeles cǎ viaţa omului trebuie şi poate să 

se desfăşoare într-o societate civilizată, curata atat din punct de vedere moral cat si ecologic, iar dialogul 

intercultural trebuie promovat în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii şi a traiului în pace.   

        

8. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE DIRIGENŢIE/CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ 

 
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Puncte tari: 

 promovarea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor educative derulate 

la nivelul unităţilor de învăţământ; 

  încheierea de contracte de parteneriat- colaborare cu instituţii publice deconcentrate, ONG-uri, 

autorităţi locale, în vederea promovării şi derulării unor activităţi educative la standarde 

europene; 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative, concretizată în 

derularea coerentă a proiectelor educative, calendarul evenimentelor naţionale şi internaţionale, 
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comunicate de coordonatorul educativ la începutul fiecărui an şcolar (cu particularizare la 

nivelul diriginţilor, al fiecărei clase în graficul specific); 

  identificarea corectă a priorităţilor activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

consonanţă cu legislația în vigoare; 

  realizarea corespunzătoare a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii 

educative;  

 buna funcţionare şi colaborare permanentă cu Consiliului Consultativ Judeţean al Elevilor şi 

Asociaţiile de Părinţi; 

 crearea, respectiv consolidarea obişnuinţei lucrului pe proiect, urmărinduse creşterea gradului 

de coeziune a grupului de colaboratori profesori şi beneficiari elevi, părinţi;  

  existenţa resurselor umane capabile de performanţă – elevi, profesori şi de adaptare la 

„schimbările” ce apar ca necesitate; 

 transferul de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev, utilizate în cadrul activităţilor 

educative. 

Puncte slabe: 

 existenţa unor activităţi educative planificate şi derulate formal, reluând teme din anii şcolari 

anteriori; 

 neglijarea impactului social în proiectarea activităţilor educative; 

 lipsa formării în ceea ce priveşte iniţierea, proiectarea, implementarea şi evaluarea programelor 

educative; 

 dezechilibru în ceea ce priveşte proporţia informativ- formativ la nivelul activităţilor educative; 

 inexistenţa unor instrumente de stimulare a coordonatorilor de proiecte, sarcinile numeroase 

care le revin prin fişa postului sunt în continuare neremunerate; 

 dificultăţi majore în identificarea sponsorilor pentru activităţi educative; 

 lipsa (în unele unităţi de învăţământ) a unui spaţiu adecvat desfăşurării de manifestări cultural- 

artistice sau sportive cu participarea unui număr mare de elevi – sală de festivităţi sau sală de 

sport; 

 capacitatea redusă a şcolilor de a deveni ofertanţi de proiecte pentru partenerii educaţionali; 

 nerespectarea termenelor limită și a modalităților de raportare; 

 schimbările continue de cadre didactice care ocupă funcția de coordonator de proiecte și 

programe educative. 

 

Oportunități: 

 capacitatea membrilor comisiei de activităţi educative de a valorifica toate  posibilităţile ce le 

stau la dispoziţie; 

 identificarea de către elevii în tematica activităţilor de cercuri, proiecte, programe a unui mijloc 

de a-şi descoperi şi cultiva înclinaţii, aptitudini creatoare, hobby-uri; 

  buna colaborare cu autorităţile din mediul rural în desfăşurarea activităţilor educative; 

 disponibilitatea reprezentanţilor mass-media de a colabora- în calitate de parteneri media- în 

derularea programelor educative; 

  potenţialului creativ al elevilor, valorificat prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de noi responsabilitati; 

 oferta educaţională diversă şi calitatea crescută a actului educaţional prin perspectiva 

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei; 

 interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare; 
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  existenţa şi valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor; 

 existenţa dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. 

AMENINŢĂRI 

 participarea unui mic număr de părinţi la activităţile extracurriculare ca invitaţi sau sponsori; 

  slaba implicare creativă a cadrelor didactice în activităţile educative; 

 slaba implicare a părinţilor în activităţile extraşcolare ale elevilor, manifestată prin dezinteresul 

multora dintre ei faţă de anturajul şi preocupările copiilor lor;  

 insuficienta motivare a elevilor şi cadrelor didactice implicate în activităţi cultural- artistice 

datorată imposibilităţii pregătirii şi finalizării adecvate a acestor activităţi; 

 scăderea nivelului cultural al populației şcolare; 

 dezavantajul creat de programele şcolare încărcate şi de particularităţile şcolii (orar în două 

schimburi, dificultăţi în a lucra cu grupuri de elevi din clase diferite) care intervin în dezvoltarea 

componentei educative; 

 
PROIECTE/PROGRAME EDUCATIVE DERULATE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN 

JUDEŢUL CĂLĂRAȘI  

   

În urma  selecției la nivelul Consiliului Consultativ pentru Educație Permanentă, proiectele educative 

depuse la ISJ Călărași   au dobândit statut de proiecte județene,regionale sau naţionale, după cum 

urmează: 

 

 

 CAEN 2018 

 

 

 CAER/I 2018 
Nr. 

crt 

Nr. crt. 

calendar 

DENUMIRE PROIECT DOMENIUL UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

LOCALIT

ATEA  

1.  695 Concurs regional Magia culorilor pe aripi 

de primăvară 

Cultural artistic - Arte 

vizuale 

Școala Gimnazială Carol I 

Călărași 

Călărași 

2.  696 Concurs regional cultural Le francophile Cultural artistic de 

retorica, teatru, muzica, 

desen 

Scoala Gimnaziala Tudor 

Vladimirescu Călărași 

Călărași 

3.  697 Concurs regional și expoziție Europa-La 

mulți ani! 

Cultural artistic-culturi 

și civilizații 

Clubul Copiilor Nr.1 Oltenița Oltenița 

4.  698 Concurs interjudetean English Club Junior Cultural artistic-culturi 

și civilizații  

Școala Gimnazială Carol I Călărași 

5.  699 Festival concurs interjudetean Jane Austen 

or The quest for truthfulness 

Cultural artistic-culturi 

și civilizații 

Liceul Teoretic Mihai 

Eminescu Călărași 

Călărași 

6.  700 Concurs regional de dans popular Cu pași 

mici pe scena mare 

Cultural artistic-dans Inspectoratul Școlar al 

Județului Călărași 

Călărași  

Nr 

crt 

Nr crt 

calendar 

DENUMIRE 

PROIECT 

DOMENIUL PERIOADA 

DERULARII 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

LOCALITATEA  

1 109/18 Concurs național de 

dans și muzică Alize 

Cultural-artistic, 

dans 

14-15 aprilie Clubul Copiilor Nr1. Oltenita  

2 110/19 Concurs național de 

dans Ritm și grație 

Cultural-artistic, 

dans 

mai 2018 Palatul Copiilor Nr.1 Călărași   

3 145/28 Concurs național de 

folclor La fântâna 

dorului 

Cultural-artistic, 

folclor, tradiții,  

 

Iulie 2018 Palatul Copiilor Nr.1 Călărași  
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7.  701 Festival-concurs regional Plaiuri 

Dunărene! 

Cultural artistic-

folclor,tradiții,obiceiuri 

Clubul Copiilor Nr.1 Oltenița Oltenița 

8.  702 Simpozion regional cu participare 

națională și concurs Natura prietena mea 

Ecologie și protecția 

mediului 

Clubul Copiilor Nr.1 Oltenița, 

Liceul Tehnologic Ion Ghica 

Oltenița 

 

9.  703 Simpozion regional Frumos/urât pe 

pamânt Românesc 

Ecologie și protecția 

mediului 

Scoala Gimnaziala Tudor 

Vladimirescu Călărași  

Călărași 

10.  704 Concurs regional Șoimul Dunărean Ecologie și protecția 

mediului  

Palatul Copiilor Nr. 1 Călărași  Călărași 

11.  705 Concurs regional cu participare nationala 

și expoziție Românie plai de dor! 

Educație civică Clubul Copiilor Nr.1 Oltenița, 

Școala Gimnazială Nr.3 

Chirnogi 

Oltenita  

12.  706 Concurs regional de modelism Cupa 1 

Decembrie 

Sportiv Palatul Copiilor Nr. 1 Călărași Călărași 

13.  707 Concurs festival regional Ziua Dunării Sportiv-turistic Clubul Copiilor Nr.1 Oltenița Oltenița 

14.  708 Concurs regional de machete Visăm să 

construim 

Tehnic Palatul Copiilor Nr. 1 Călărași Călărași 

15.  709 Simpozion regional cu participare 

nationala si concurs Suntem mici 

inventatori!  

Tehnico-stiințific Clubul Copiilor Nr.1 Oltenița 

Școala Gimnazială Curcani 

Oltenița 

16.  710 

 

Simpozion concurs național Curcubeu 

peste câmpie 

Cultural-artistic, culturi 

și civilizații 

Palatul Copiilor Nr. 1 Călărași Călărași 

17.  711 Concurs național de dans Flori de 

primăvară 

Cultural-artistic, dans Școala Gimnazială Nr. 1 Nana Nana 

18.  712 Concurs național de arte vizuale Artă și 

creație la Dunărea de Jos 

Cultural-artistic, arte 

vizuale 

Palatul Copiilor Nr. 1 Călărași Călărași 

19.  713 Concurs național Primăvară și cuvânt Cultural-artistic, arte 

vizuale 

Școala Gimnazială Nr. 1 

Curcani 

Curcani 

20.  714 Proiect național ecOprovocarea Ecologie și protecția 

mediului 

Liceul Teoretic Mihail 

Eminescu şiViitor Plus  

 

21.  715 Concurs național EuRo-ambasadori 

pentru viitorul Terrei 

Ecologie și protecția 

mediului 

Colegiul Ștefan 

BănulescuCălărași 

Călărași 

 

 CAEJ- 2018 

 
Nr. 

crt 

Denumirea proiectului Domeniul Nr. 

partic

ipanţi 

Perioada Organizator Loc 

desfăşurare 

 

1.  

 

In lumea minunată a copiilor; 

editia a II  

4099/14.11.2017  

Cultural artistic-

pictură  

50  Mai 2018  Palatul Copiilor nr. 1 

Călăraşi  

Călăraşi  

 

2.  

 

Călătorind printre sunete;ediția II  

4100/14.11.2017  

Cultural artistic-

muzică  

50  Mai 2018  Palatul Copiilor nr. 1 

Călăraşi  

Călăraşi  

 

3.  

 

Festivalul Zmeelor; editia a VIIIa 

4098/14.11.2018  

Sportiv  80  Martie 2018  Palatul Copiilor nr. 1 

Călăraşi  

Călăraşi  

 

4.  

 

Ascultă-mi sufletul și inima editia I  Interdisciplinar  100-

200  

20 nov 2018  Clubul Copiilor 

Oltenita  

Oltenita  

 

5.  

 

Antreprenor de succes  Stiintific  330  10-20 aprilie 

2018  

Colegiul Economic 

ISJ Călărași  

Colegiul 

Economic 

Călărași  

 

6.  

 

Nouă ne pasă  

3976/03.11.2017  

voluntariat  244  29 martie  

2018  

Școala gimnazială 

Mircea Vodă  

Călărași  

 

7.  

 

Magie,joc,culoare-copilarie; editia 

I  

3935/31.10.2017  

Cultural artstic-

arte vizuale  

60  0ct 2017-iunie 

2018  

Gradinita cu Program 

Prelungit ”Voinicel  

Calarasi  
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8.  

 

Mostenitorii  

editia a III  

3928/31.10.2018  

Cultural artistic  300  13 decembrie 

2017  

Gradinita cu Program 

Prelungit “Aricel”  

Calarasi  

 

9.  

Academia Junior; editia-I  

3934/31.10.2017  

Stiintific  635  8 mai 2018  Gradinita cu Program 

Prelungit “Aricel”  

Calarasi  

 

Alte programe educative în care au fost implicate unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 

2013- 2014 în forma în care au fost raportate către MEN- sunt: 

 

“ŞCOALA ALTFEL”  2017-2018 

 

„Școala altfel” este un program național ce contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și 

a abilităților socio-emoționale a  copiilor preșcolari/elevilor. Cadrele didactice implicate proiectează, 

testează și evaluează abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități. Beneficiile 

acestui Program național este acela că oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, 

cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu 

aplicațiile ei din viața de zi cu zi. 

Scopul programului „Școala Altfel ” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, 

nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin: 

o Procesul de învăţare prin joc; 

o Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

o Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

o Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

o Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

Din rapoartele finale ale şcolilor care au organizat Săptămâna Şcoală Altfel, s-au desprins următoarele: 

a) Satisfacția cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele 

observate: 

           În activităţile desfăşurate, cadrele didactice au observat: 

o elevii au dat dovadă de interes pentru fiecare activitate în parte, dezvoltarea muncii în 

echipă ; 

o elevii au arătat disponibilitate pentru realizarea sarcinilor de lucru ; 

o au dat dovadă de creativitate şi au folosit materiale variate ; 

o activităţile organizate au avut un grad crescut de interes din parte partenerilor (elevi, 

părinţi şi comunitatea locală) ; 

o activităţile desfăşurate au fost flexibile, adaptabile şi creative ; 

o prin activităţile propuse şi desfăşurate s-a valorificat creativitatea, tipurile de inteligenţe 

ale elevilor ; 

o activităţile desfăşurate au condus la dezvoltarea capacităţilor cognitive, sociale, practice 

ale elevilor ; 

o activităţile din programul propus şi desfăşurat au realizat multiple conexiuni 

problemativ-integratoare necesare învăţării ; 

o activităţile au necesitat un minim de materiale, dar un bogat material curricular ( 

calculator, videoproiector, boxe, CD-DVD-uri, ghiduri, îndrumătoare) ; 

o s-a constatat o prezenţă foarte bună a elevilor la acestea ; 

o colaborarea părinţi-profesori-elevi a fost evidentă la clasele primare ; 

o elevii au arătat disponibilitate pentru realizarea sarcinilor de lucru; 

o s-au realizat activităţi extracurriculare culturale, ecologice, sportive; 
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o programul a permis realizarea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile 

interpersonale; 

o atmosfera relaxantă a determinat uninteres crescut al unor cadre didactice, dar şi al 

elevilor pentru angrenarea în proiecte locale; 

o diversitatea activităţilor propuse a permis implicarea şi a altor instituţii furnizoare de 

educaţie; 

o o bună colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale ; 

o acest program permite realizarea unor lecţii vii ( implicarea directă a elevilor în lecţiile 

interactive desfăşurate la Muzeul Antipa); 

o aceste activităţi permit observarea elevilor şi în alte contexte educaţionale;    

b) Schimbările percepute privind așteptările, atitudinile, motivația și preocupările 

observate în rândul copiilor preșcolari/elevilor. 

      Pe parcursul activităţilor desfăşurate s-au constatat următoarele aspecte: 

o activităţile de educaţie informală şi nonformală au ameliorat  comportamentul de 

adaptare şcolară; 

o s-au creat motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; 

o crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel 

motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 

o activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

 

c) Nevoile și dificultățile identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor și măsurile 

de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfășurare a activității didactice. 

După parcurgerea programului Şcoală Altfel,  s-au constat următoarele: 

o timpul nu a fost suficient pentru unele activităţi ; 

o nu există posibilitatea desfăşurarii de activităţi variate în spaţiul local ; 

o baza materială este, de cele mai multe ori, încă deficitară ; 

o în general, familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a elevilor; 

o nu toţi elevii au dovedit seriozitate în desfăşurarea activităţilor; 

o reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor părinţi; 

o fonduri insuficiente pentru realizarea avtivităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute 

de elevi; 

o evaluarea –ierarhizarea riguroasă  a rezultatelor obţinute de  elevi este mai dificilă; 

o motivaţia sau interesul scăzut al unor elevi pentru anumite tipuri de activităţi; 

 

d) Soluții de adaptare a activităților experimentate în cadrul Programului national „Școala altfel”, 

pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului școlar, în cadrul proceselor educative organizate pe 

discipline școlare. 

      Din analiza rapoartelor şcolilor s-au desprins următoarele: 

o amploarea efectelor avtivităţilor cultural artistice şi sportive; 

o dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat; 

o creşterea calităţii parteneriatelor, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

o acest program a permis popularizarea activităţilor desfăşurate de şcoală în spaţiul local, 

dar şi virtual; 

o buna colaborare cu reprezentanţii comunităţii locale; 
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o diversificarea activităţilor a făcut posibilă tratarea diferenţiată a elevilor; 

o existenţa unui climat educaţional deschis şi stimulativ în şcoală; 

o activităţile proiectate au făcut posibilă dezvoltarea competenţelor transferabile; 

o disponibilitatea ridicată a copiilor, dar şi a profesorilor pentru astfel de activităţi; 

o absenţa standardelor de perfomanţă face foarte flexibil şi deschis demersul didactic; 

o întâlnirile cu profesionişti din diferite domenii face posibilă cunoaşterea unor experienţe 

personale; 

e) Soluții de îmbunătățire a modului de organizare a Programului național „Școala 

altfel” în următorul an. 

După parcurgerea acestui program s-au cristalizat următoarele soluţii privind îmbunătăţirea lui: 

o diseminarea în rândul părinţilor, a comunităţii locale a activităţilor desfăşurate în cadrul 

acestei săptămâni; 

o colaborarea mai strânsă cu comunitatea locală şi implicarea activă a elevilor în actiuni 

comune în folosul comunităţii; 

o organizarea de cursuri non-formale pentru părinţi şi profesori; 

o realizarea unei baze de date cu materiale realizate care să poată fi folosită şi de alţi elevi, 

pentru informare şi documentare; 

o susţinerea materială din partea factorilor implicaţi în educaţie la nivel local; 

o asigurarea unor gratuităţi pentru elevi pe mijloace de transport în comun, pe durata 

acestei săptămâni; 

o cuprinderea în buget a resurselor necesare pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare 

creative şi moderne. 

o utilizarea creațiilor elevilor în viitoarele acțiuni educative, școlare și extrașcolare; 

o continuarea acțiunilor derulate în săptămâna Şcoală Altfel, prin alte proiecte educativ; 

o promovarea unor practici nediscriminatorii, care valorizeaza identitatea personală, 

diversitatea, tradițiile, drepturile omului; 

o stimularea respectului elevilor pentru natură, mediul înconjurator, încurajarea reciclării 

și a comportamentelor pozitive față de natură. 

     

Activităţile desfăşurate în săptămâna Şcoală Altfel : 
 

 
. ACTIVITATI APLICATIVE,TEHNICO ŞTIINŢIFI 



 
 

198 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

  

2. EXCURSII, VIZITE, SCHIMBURI DE EXPERIENŢE 

 
 
  2. EXCURSII, VIZITE, SCHIMBURI DE EXPERIENŢE 

 
 

 

 Etapa națională a competiției „Școala altfel”, organizată de către Ministerul Educației 

Naționale, prin Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, a desemnat 

urmatorii câștigători: 
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La domeniul Abilități de viață, a fost desemnată câștigătoare Școala Gimnazială Nr. 1 

Dichiseni, Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Dichiseni, cu proiectul ” Drumul Pâinii: de la bobul 

de grâu, la pâinicile rumenite” 
• Nivelul de învățământ: Preprimar; 

• Numărul elevilor din școală: 183; 

• Numărul cadrelor didactice din școală: 19; 

• Coordonatorul activității: Chiriacescu Eliza-Adina 

1.Titlul activității: Drumul Pâinii: de la bobul de grâu, la pâinicile rumenite; 

2.Domeniul în care se încadrează: Abilități de viață; 

3.Scopul activității: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și de înțelegere a mediului înconjurător, 

precum și stimularea activității de investigare a domeniului agricol; 

4. Obiectivele educaționale ale activității:  

- Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând 

deprinderile de lucru însuşite;  

- Să exploreze şi să descrie, pe baza observaţiilor directe, transformările bobului de grâu în etape 

succesive până la obţinerea pâinii: aratul pământului, semănatul grâului, întreţinerea culturii, secerat, 

treierat, măcinat, frământat, copt – pâine; 

- Să efectueze experimente simple: prepararea aluatului, modelarea, coacerea pâinii şi să constate 

rezultatul acestor experimente; 

- Să cunoască importanța meseriilor implicate în domeniul agricol; 

- Să reţină ce trebuie să mâncăm pentru a fi sănătoşi, să descopere importanţa pâinii pentru viaţa şi 

sănătatea omului. 

5. Elevii participanți: 13 copii, 100% din numărul total al copiilor.  

 

6.Durata și locul desfășurării activității: Activitatea s-a întins pe parcursul a trei zile și a cuprins 

vizitarea mai multor obiective pentru a surprinde călătoria de la bobele de grâu la coacerea pâinii:  

- Lanurile de grâu de pe teritoriul comunei Dichiseni; 
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- Ferma agricolă  Concordia Agro din satul Coslogeni; 

- Moara de făină din comuna Jegălia; 

- Fabrica Prodpan, Călărași; 

- Sala de grupă a Grădiniței Dichiseni. 

 

7. Descrierea activității:  

Activitatea interdisciplinară numită ”Drumul Pâinii: de la bobul de grâu, la pâinicile rumenite” 

reprezintă descoperirea etapelor succesive în obținerea pâinii, pornind de la cultivarea grâului, până la 

coacerea pâinii în cuptor. Ideea activității începe cu lectura de pe imagini a poveștii ”Turtița fermecată” 

și, din dorința de a cunoaște modul de obținere a pâinii, am început să urmărim drumul grâului. 

Călătoria începe cu vizitarea lanurilor de grâu de pe teritoriul comunei Dichiseni și continuă cu 

vizitarea fermei agricole Concordia Agro din satul Coslogeni, unde copiii au văzut utilajele care cultivă 

și recoltează grâul, precum și spațiile de depozitare a cerealelor. Micii exploratori au mers apoi la 

moara de grâu din comuna Jegălia, unde au văzut cum se macină grâul și se obține făina. Ultima 

destinație în călătoria noastră a fost vizitarea fabricii de pâine Prodpan de la Călărași, unde am observat 

procesul tehnologic de obținere a pâinii și am aflat rețeta de preparare pe care am folosit-o în sala de 

grupă, unde am copt propriile noastre pâinici.  

 

8. Rezultatele obținute în urma activității:  

- Copiii au descris pe baza observațiilor transformările bobului de grâu în etape succesive până la 

obținerea pâinii; 

- Au învățat să aprecieze munca depusă de oamenii implicați în obținerea pâinii: agricultori, 

mecanizatori, morari, brutari, muncitori; 

- Au învățat care sunt etapele în cultivarea și recoltarea grâului, precum și utilajele utilizate de 

agricultori în aceste procese; 

- Au descoperit cum se face măcinarea grâului și cum se obține făina necesară în procesul de fabricare a 

pâinii; 

- Au observat procesele implicate în obținerea pâinii, precum și modul de preparare a acesteia; 

- Au efectuat experimente simple: prepararea aluatului, modelarea, coacerea pâinii şi au constatat 

rezultatul acestor experimente; 

- Au reținut importanța pâinii pentru viața și sănătatea oamenilor. 

 

ACTIVITĂŢILE SNAC DERULATE ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL 

CĂLĂRAȘI AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

Raportul sintetic cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară la nivelul judeţului Călărași, în anul şcolar 2017-2018 este întocmit în conformitate cu 

O.M.E.C.T.S. nr. 3477/08.03.2012, Anexa 1, art. 6 şi pe baza Rapoartelor sintetice cu activităţile 

SNAC derulate în cele 8 unităţi de învăţământ călărășene implicate. 

În activităţile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară la nivelul judeţului Călărași, în 

anul şcolar 2017-2018 au fost implicaţi 362 elevi şi preşcolari şi 34 personal didactic şi didactic 

auxiliar, din 8 unităţi de învăţământ călărășene, astfel: 

 Școala Gimnazială „Dragos Marin ” , Ștefan Cel Mare, Călărași 

 Școala Gimnazială Nr.2 Stancea 

 Școala Gimnazială Mircea Eliade Oltenita 
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 Scoala Gimnaziala,,Mircea Voda,, Calarasi 

 Colegiul ”Ștefan Bănulescu” Călărași 

 Colegiul Economic Calarasi 

 Școala Gimn. Mihai Viteazul Calarasi 

 Colegiul Economic Călărași 

Implicarea preșcolarilor și a elevilor în activitățile din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară pune în valoare multiplele valențe ale acestor activități. Astfel, se realizează o extindere a 

misiunii formative a școlii prin activități de voluntariat, înțeleasă ca o strategie alternativă de dezvoltare 

personală a voluntarilor. În asemenea context formativ motivant, coordonatorii SNAC din cele 8 unități 

de învățămant călărășene au generat reale punți de legătură a școlii cu comunitatea călărășană, prin 

organizarea de multiple activități interesante, în care au fost implicati, alături de preșcolarii/ elevii 

școlii, persoane aflate în dificultate, persoane izolate din punct de vedere social ori persoane cu nevoi 

speciale. 

Rezultatele remarcabile ale acestor activități se concretizează în numărul semnificativ de beneficiari 

direcți (copii cu dizabilități, copii cu dificultăți de învățare și adaptare școlară și socială, copii, tineri și 

adulți din categorii vulnerabile) sau indirecți (voluntari, familii ale persoanelor aflate în dificultate, 

comunități locale). 

Domeniile activitatilor 

1. ECOLOGIZARE  “Noua ne pasa !” 

 Obiective specifice 

- Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici 

ecologice; 

- Să-şi asume responsabilităţile fixate potrivit particularităţilor de vârstă; 

- Să aplice cunoştinţele şi deprinderile dobândite dezvoltate în activităţi cu specific 

gospodăresc; 

 Acţiuni/Activităţi concrete 

- realizarea unor materiale pentru promovarea imaginii satului Valea Seaca ( 

pliante, prezentari power-point, fotografii/ instantanee cu principalele zone/ 

institutii ale satului ); 

- realizarea sondajului de opinie „Va place aspectul satului in care traiti? 

- realizarea expoziţiei „Stancea /Spanțov– un sat curat” si premierea echipelor de 

lucru; 

2. Acțiune caritabilă  „Un zâmbet de copil” 

 Obiective specifice 

- Cultivarea spiritului de solidaritate față de cei aflați în dificultate; 

- Formarea ideii: deși suntem diferiți, suntem egali și prieteni.  

 Acţiuni/Activităţi concrete 

- Vizită la Centrul familial „Speranța pentru mâine”- Greaca 

3. Management 

 Obiective specifice 

- Stabilirea programului și responsabilităților între parteneri 
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 Acţiuni/Activităţi concrete 

- Întâlnirea coordonatorilor în vederea stabilirii structurii planului annual de 

acțiune  

4. Cultural – Artistic 

 Realizarea unei atmosfere specifice zilei de 1 Decembrie - Prezentare moment artistic 

- Realizarea unor scenete cu  specific istoric și introducerea în atmosferă a celor 

invitați și prezenți la spectacol. 

 Dezvoltarea sentimentului de iubire față de țară și  de strămoșii noștri și  implicarea prin 

voluntariat în activități cultural – artistice 

- Prezentare de cântece și poezii patriotice și a unor scenete specifice zilei de 1 

Decembrie de către elevii Școlii Gimnaziale ” Dragoș Marin ”. 

5. Ecologic 

 atragerea elevilor  pentru a avea un comportament decent, pentru a proteja natura, 

educarea elevilor cu privire la necesitatea prețuirii "aurului verde" al țării noastre. 

- atragerea elevilor  pentru a avea un comportament decent, pentru a proteja 

natura, educarea elevilor cu privire la necesitatea prețuirii "aurului verde" al țării 

noastre. 

6. Artistico- plastice 

 dezvoltarea personală- solidaritate- înțelegerea problemelor celor din jur 

- Activități artistico – plastice- postere  Realizarea unei atmosfere plăcute și 

agreabilă între copiii din diferite medii sociale 

7. Îmbogăţirea fondului de carte în biblioteca şcolară prin donaţii, achiziţii, schimburi de carte, 

activităţi de voluntariat; 

·    Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură, oferindu-le şansa de a avea ei 

inşişi o carte; 

·    Sensibilizarea întregii comunităţi în favoarea lecturii, popularizarea şi valorificarea unor 

strategii novatoare pentru îndrumarea şi optimizarea lecturii în rândul elevilor 

·    Stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri 

autonome,reflexive,critice 

·  Evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare a 

personalităţii 

 Acțiunea”Dăruind o carte,investești în viitor!”, o activitate extracurriculară din cadrul 

proiectului local ”Carte frumoasă,cinste cui te-a scris!”, realizată la inițiativa doamnei 

consilier educativ,prof.Ivan Ramona –Nicoleta , dar și cu participarea activă a tuturor 

cadrelor didactice din unitate, a avut un real succes, în sensul că s-au adunat peste 100 

de volume de cărți din literatura obligatorie pentru copii, și nu numai 

8. Sensibilizareacomunității cu privire la situațiaunorfamilii/ persoanecuprobleme de sanatate 

grave Dezvoltarea spiritului de întrajutorare  
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 Ajutorpentru Alina!”Eleva dela Lic. NeagoeBasarab, care suferă de tumorăcerebralăsi 

are nevoie de operaţie 

9. Social-caritabil 

 Sensibilizareacomunității cu privire la situațiaunorfamiliidefavorizate de perazajudetului 

Dezvoltarea spiritului de întrajutorare 

- ,, Mâini întinse celor care au nevoie de noi”, astfel am denumit acțiunea 

comunitară pe care am desfășurat-o în săptămâna de dinaintea Sărbătorii Nașterii 

Domnului. Astfel că, sâmbătă, 16 decembrie 2017, elevii Școlii Gimnaziale 

”Mircea Eliade Oltenița au  dăruit cu drag jucării, dulciuri, haine,alimente  unor 

copii nevoiași 

10. Social caritabil 

 ,,NOUA NE PASA !’’1584/30.09.2017 spectacol caritabil-participanti 14  unitati scolare 

din judetul Calarasi -expozitie de desene- participanti   2  unitati scolare din tara 

11. Învățământ special 

 Socializare Promovarea unei alimentații sănătoase 

 Vizite pentru socializare și desfășurarea unor activități împreună”Săptămâna 

Fructelor””Serbările de iarnă” ”Serbările Pascale”. 

12. Socializare „Ziua copilului” 

 Să se acomodeze la nevoile și cerințele copiilor cu dizabilități;Să-și dezvolte abilitățile 

de comunicare și socializare  

 Vizită la grupele de grădiniță din învățământul special integrat din cadrul scolii 

gimnaziale ”Carol I „ Călărași  

 

PREMIILEOBTINUTE  LA CONCURSURILE ȘCOLARE   

 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC) 

 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

1. CONCURSURI  /REGIONALE LOCUL I = 11 

LOCUL III = 10 

4. 

 

 

CONCURSURI JUDETENE LOCUL I = 52 

LOCUL II = 6 

MENTIUNE =2 

 

 
 Au fost organizate şi s-au desfăşurat etape judeţene / interjudeţene / 

naţionale la concursuri naţionale din CAEN: 

 „Alege! Este dreptul tău” 

 „Cupa DHS” 

 „Împreună” 

  „Tinere condeie” 

 „Reviste şcolare” 
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 „Educaţie rutieră” 

 „Europa de mâine” 

 „Prietenii pompierilor” 

 „Cu viaţa mea apăr viaţa” 

 

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional „ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU” 2018 ,  Etapa 

judeţeană 17.03.2018 

Tema concursului: “Crearea unei pieţe on-line echitabile şi sigure” 

Tema eseului: “Costuri ascunse ale comerţului on-line” 

Tema pentru desene: “Mesaje ascunse în publicitatea on-line la produsele nealimentare ” 

Clasele IV-VI 

Nr crt Numele şi prenumele Unitatea scolara Clasa  Profesor 

coordonator 

Premiul 

pbţinut 

1.  Nae Lucia Maria Şcoala Gimnaziala “Constantin 

Brâncoveanu” Vasilaţi 

V-B Bălaşa Floarea II 

2.  Bucur Raluca Florentina Şcoala Gimnaziala “Constantin 

Brâncoveanu” Vasilaţi 

VI-B Bălaşa Floarea Premiu 

special 

Clasele VII-VIII 

Nr crt Numele şi prenumele Unitatea scolara Clasa  Profesor 

coordonator 

Premiul 

pbţinut 

1.  Toma Maria Camelia Şcoala Gimnaziala “Constantin 

Brâncoveanu” Vasilaţi 

VII- A Bălaşa Floarea I 

2.  Enache Bianca Ana Maria Şcoala Gimnaziala “Constantin 

Brâncoveanu” Vasilaţi 

VIII A Bălaşa Floarea Premiu 

special 

Clasele IX-XI 

Nr 

crt 

Numele şi prenumele Unitatea şcolară Clasa  Profesor 

coordonator 

Premiul pbţinut 

1.   ILie Elena Elisa Colegiul Economic Călărași XI Brişan Marioara I 

2.  Neagu Ana-Maria Colegiul Economic Călărași X Stanciu-Dinu Elena II 

3.  Caracaș Paula Alina Liceul   ”Alexandru Odobescu” Lehliu 

Gară 

XI Dârmoi Manuela III 

4.  Costache Alina Colegiul Agricol "Sandu Aldea" IX Cârjilă Raluca Menţiune 

5.  Mârț Iulia Colegiul Economic Călărași IX Stanciu-Dinu Elena Premiu special 

6.  Baicu Ştefania Colegiul Agricol "Sandu Aldea" XI Cârjilă Raluca Premiu special 

7.  Catalău Andreea Colegiul Agricol "Sandu Aldea" X Cârjilă Raluca Premiu special 

  

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional „Cupa DHS” 

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional „Împreună” 

Premiul II Etapa natională- Liceul Tehnologic N Bălcescu Oltenița, prof. Coordonator 

Niculiță Liliana 

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional„Tinere condeie” 

  Rezultatele elevilor la Concursul Naţional„Reviste şcolare” 

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional„Educaţie rutieră” 

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional „Europa de mâine” 

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional „Prietenii pompierilor” 

 Rezultatele elevilor la Concursul Naţional„Cu viaţa mea apăr viaţa” 
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REZULTATE OBŢINUTE ÎN CADRUL CONCURSURILOR  C.A.E.N 

DERULATE – CONCURSURI ORGANIZATE  DE MEN 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018 

 
N

r

.

. 

Numele și prenumele 

elevului  

Unitatea Şcolară  Clasa Profesor Premiul  obtinut la 

concursul regional  

 

CUPA DHS 2018  ETAPA JUDEŢEANĂ 

1 1 Topală Alin 

Voicu Mirela 

Postelnicu Delia  

Olteanu Robert 

Şcoala Gimnazială 

”Spiru Haret” 

 
Lefegiu Angela MENŢIUNE 

2 2 Penu Mihnea 

Frâncu Mario 

Băcăoanu Karina 

Tudor Andreea 

Şcoala Gimnazială 

“Alexandru Vlahuţă” 

 

 

 
Săndoi Claudia MENŢIUNE 

3 3 Gorneanu Cosmin 

Fofircă Teodor  

Mocanu Elena 

Vâlciu Cezar 

Săndoi Ernard 

Şcoala Gimnazială 

“Prof.Lucian Pavel” 

 

 

 
Buga Erna MENŢIUNE 

4 4 Andrei Antonio 

Constantin Teodor 

Duţă Daniela 

Madin Beatrice 

Şcoala Gimnazială 

“Prof.Lucian Pavel” 

 

 

 
Buga Erna MENŢIUNE 

5 5 Ghiuzelu Onur  

Penu Gabriel 

Cristea Luica 

Vieru Maria 

Şcoala Gimnazială 

“Prof.Lucian Pavel” 

 

 

 
Buga Erna MENŢIUNE 

6 6 Mărgărit RoberT 

Oancea Rafael 

Creţu Ramona 

Decu Diana 

Şcoala Gimnazială 

“Prof.Lucian Pavel” 

 

 

 
Buga Erna LOCUL III 

7 7 Cristea David 

Vasile David 

Maria Vasile 

Drăghici Ana 

Şcoala Gimnazială 

“Prof.Lucian Pavel” 

 

 

 
Buga Erna LOCUL II 

8 8 Mihai David 

Tane Andra 

Gheorghe Teodor 

Slav Daria 

Şcoala Gimnazială 

“Prof.Lucian Pavel” 

 

 
Buga Erna LOCUL I 

9 9 Sandu Sebastian 

Anghel Bianca 

Manolache Bianca  

Bozomala George 

Clubul Copiilor Nr. 1 

Olteniţa 

 
Constantin Mirela LOCUL II 

 

Concurs Național Creează-Ţi Mediul! 
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Etapa Judeţeană 

 

1 Dobre Cristina Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Curcani 

a VII-a Părvu Eugenia I 

2 Costache Andreea Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Curcani 

a VII-a Părvu Eugenia I 

3 Sandu Andreea Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Curcani 

a VII-a Părvu Eugenia I 

4 Niculae Mirela Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Curcani 

a VII-a Părvu Eugenia I 

5 Viziru Emilia Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VIII-a Constantin 

Georgeta Mirela 

II 

6 Turtucăianu Stefania Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a III-a Constantin 

Georgeta Mirela 

II 

7 Ioniţă Mario Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a V-a Constantin 

Georgeta Mirela 

II 

8 Uşurelu Maria Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VI-a Constantin 

Georgeta Mirela 

II 

Completări Rezultate Concursuri 

Concurs Național Proiecte De Mediu 

Etapa Judeţeană 

1

. 

Ticărău Jaqueline Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VI-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

2

. 

Florea Nicoleta Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VIII-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

3

. 

Popescu Alexia-Maria Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VIII-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

4

. 

Pavelescu Ioana-Elena Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a IX-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

 

Concurs Național CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ! 

“EUROPA DE MÂINE” 

Etapa Judeţeană 

1

. 

Anton Ioana - Irina Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VII-a Constantin 

Georgeta Mirela 

I 

2

. 

Diculescu Alexandra 

Maria 

Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VII-a Constantin 

Georgeta Mirela 

I 

3

. 

Aionicesei Enola 

Maria 

Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VII-a Constantin 

Georgeta Mirela 

I 

4

. 

Ivaşcu Elena Cătălina Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VI-a Constantin 

Georgeta Mirela 

I 

Concurs Național Cultură Şi Civilizaţie Europeană! 

“Europa  Mai Aproape De Noi” 

Etapa Judeţeană 

1

. 

Pavelescu Ioana Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a IX-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

2

. 

Ticărău Jaqueline Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VI-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

3

. 

Florea Nicoleta Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VIII-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

4

. 

Ivaşcu Elena Cătălina Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VI-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

5

. 

Dorobanţu Karina Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VI-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 
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REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURILE NAŢIONALE MEN 2018  

 

 

6

. 

Nachiu Bianca 

Mihaela 

Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a VI-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

7

. 

Sandu Gabriel 

Sebastian 

Clubul Copiilor Nr.1 

Olteniţa 

a IV-a Pavelescu Dănuţ 

Benone 

I 

Concurs Național Olimpiada Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale! 

Etapa Judeţeană 

1 Velicu Adrina Şcoala Gimnazială 

”D.I.Ghica” 

Radovanu 

a VIII-a Minciună 

Geta 

I 

2

. 

Beberechi 

Eugenia 

Şcoala Gimnazială 

”D.I.Ghica” 

Radovanu 

 

a VII-a Minciună 

Geta 

I 

3

. 

Baghioalcă 

Geta Nuţi 

 

Şcoala Gimnazială 

”D.I.Ghica” 

Radovanu 

a VI-a Minciună 

Geta 

I 

 

CUPA DHS 2018   

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

“PROF.LUCIAN PAVEL” 

 

BUGA ERNA LOCUL II 

1.   “MESAJUL MEU ANTIDROG”  

EDIŢIA A XV-A CU  TEMA „POT 

ALTFEL” 

Cristea Ionuț 

 

Ene Ionuț 

Colegiul Tehnic ,,Ștefan Bănulescu” II 

 

Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea II 

CONCURS NAȚIONAL CREEAZĂ-ŢI MEDIUL!   SLATINA 

2. Şcoala Gimnazială nr.1 

Curcani 

CLUBUL COPIILOR NR.1 

OLTENIŢA 

PĂRVU EUGENIA 

CONSTANTIN 

GEORGETA 

MIRELA 

LOCUL II 

CONCURS NAȚIONAL” PROIECTE DE MEDIU”  MUNCEL IAŞI 

3. CLUBUL COPIILOR NR.1 

OLTENIŢA 

PAVELESCU 

DĂNUŢ BENONE 

-Diplomă pentru cel mai etic 

mesaj de mediu 

-Diplomă pentru cea mai 

complex prezentare 

CONCURS NAȚIONAL CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ! “EUROPA DE MÂINE” BĂIŞOARA 

 

4. CLUBUL COPIILOR NR.1 

OLTENIŢA 

CONSTANTIN 

GEORGETA 

MIRELA 

Menţiune 

CONCURS NAȚIONAL CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ! “EUROPA  MAI APROAPE DE NOI”BĂIŞOARA 

5. CLUBUL COPIILOR NR.1 

OLTENIŢA 

PAVELESCU 

DĂNUŢ BENONE 

LOCUL II 

 OLIMPIADA MEŞTEŞUGURILOR ARTISTICE TRADIŢIONALE! SIBIU 

6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

”D.I.GHICA” RADOVANU 

CLUBUL COPIILOR NR.1 

OLTENIŢA 

 

MINCIUNĂ GETA 

CONSTANTIN 

GEORGETA 

MIRELA 

MENŢIUNE 

LOCUL III 
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2.  

 

CONCURS NATIONAL “LA 

FANTANA DORULUI”- 

CALARASI, OCT 2017 

VASILE LAVINIA Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I - 6 

3.  CONCURS NATIONAL DE 

INTERPRETARE PIANISTICA 

“CEI MAI MICI PIANISTI” 

BUCURESTI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-14 

4.  CONCURSUL NATIONAL 

“PRIMAVARA ARTELOR “ 

BACAU 

Cristache Adriana Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I -4 

II 2+1 

5.  CONCURS NATIONAL DE 

INTERPRETARE “TALENTE 

IMPLINITE” - SECTIUNEA PIAN 

BUCURESTI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

Premiul I-6 

Premiul II- 4 

Premiul III-1 

6.  

 

CONCURSUL NATIONAL DE 

MUZICA „STELUTELE 

PUCIOASEI”: 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-9 

II-1 

III-1 

7.  CONCURSUL NATIONAL DE 

DANS„ALIZE”: 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-1 

II-1 

8.  CONCURSUL NATIONAL DE 

TRADITII SI OBICEIURI” 

PRIMAVARA IN SATUL 

ROMANESC”: 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-3 

9.  FESTIVALUL NATIONAL DE 

DANS 

„GENERATIA MILENIULUI III” 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-1 

II-1 

10.  CONCURSUL NATIONAL DE 

FOLCLOR „PE FIR DE BALADA”: 

 

 

VASILE LAVINIA Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-1 

II-3 

 

11.  CONCURSUL  NATIONAL 

„LINA CH IRALINA”: 

 

VASILE LAVINIA Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-2 

II-3 

12.  CONCURS NATIONAL 

„TRADITIE SI CREDINTA” 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-4 

13.  CONCURS NATIONAL DE 

DANS MODERN ”BUCURIA 

DANSULUI” ALBA 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

III-1 

14.  CONCURS NATIONAL DE 

DANS MODERN”MERIDIANELE 

DANSULUI” ONESTI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-3 

15.  CONCURS NATIONAL DE 

DANS MODERN ”RITM SI 

GRATIE”,CALARASI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-2 

II-1 

 Liceul „Danubius” 

Călăraşi - Grădiniţa cu 

Program Normal nr.7 

I 

16.  CONCURS NATIONAL DE 

DANS MODERN ”STELUTELE 

DANSULUI” RAMNICU SARAT 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-5 
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17.  CONCURS NATIONAL DE 

DANS MODERN ”FANTEZII DE 

VARA” BARLAD 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-2 

18.  CONCURS INTERNATIONAL 

DE DANS MODERN” 

PRIETENIA” ,VASLUI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-2 

19.  CONCURS INTERNAȚIONAL 

DE INTERPRETARE PIANISTICA 

„TINERE TALENTE” BUCURESTI 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-2 

20.  

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL 

DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI MUZICĂ 

POPULARĂ PENTRU COPII 

“CÂNTECELE COPIILOR”: 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-2 

21.  FESTIVALUL CONCURS 

INTERNAŢIONAL DE 

INTERPRETARE 

PIAN “MICUL VIRTUOZ”: 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

II-1 

22.  FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 

DE FOLCLOR PENTRU COPII 

”AM FOST Ş-OM FI”,SIGHETU 

MARMATIEI 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-6 

II-1 

23.  CONCURS 

INTERNAȚIONAL”CUPA 

CRISSIUS” 

 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-5 

II-1 

24.  FESTIVALUL 

INTERNATIONAL DE FOLCLOR 

„CARPATICA”-DEVA 

VASILE LAVINIA Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-3 

25.  FESTIVALUL 

INTERNATIONAL DE MUZICA 

USOARA SI MUZICA POPULARA 

PENTRU COPII „CANTECELE 

COPIILOR 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-14 

II-7 

III-4 

26.  CONCURSUL NAŢIONAL ,, SĂ 

IUBIM NATURA,, RÂMNICU-

VÂLCEA 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-1 

II-1 

27.  CONCURSUL NAŢIONAL ,, 

DARURILE PĂMÂNTULUI-APA 

ŞI PĂDUREA ,, - IAŞI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

M-1 

28.  CONCURSUL NAŢIONAL ,, ŞI 

GESTUL TĂU CONTEAZĂ- 

BOTOŞANI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-1 

III-1 

PS-1 

29.  CONCURSUL NAŢIONAL DE 

ECOTURISM ,, DANUBIUS -

BRĂILA 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

II-2 

III-1 

30.  CONCURSUL NATIONAL 

CUPA DECEBAL , DEVA 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-1 

II-4 

31.  CONCURSUL NATIONAL 

CUPA CHINDIEI ,TARGOVIŞTE. 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

III-1 

32.  CONCURSUL 

INTERNAŢIONAL ,, EURO 

AMBASADORI PENTRU 

VIITORUL TERREI ,, CĂLĂRAŞI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-3 

II-2 
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33.  CONCURSUL REGIONAL 

“ARTĂ ŞI CREAŢIE LA 

DUNĂREA DE JOS”CALARASI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-5 

II-3 

34.  CONCURSUL REGIONAL DE 

SCULPTURĂ “LARIX” LA 

CAMPULUNG MOLDOVENESC 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-2 

35.  SMPOZIONUL 

INTERNAŢIONAL ,, CU 

POLUAREA NU-I DE JOACĂ ,,- 

VASLUI 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

EXCELENTA 2 

m-1 

36.  CONCURSUL NAŢIONAL ,, SĂ 

IUBIM NATURA,, RÂMNICU-

VÂLCEA 

 Palatul Copiilor Nr.1 

Călăraşi 

I-1 

I-1 

37.  Simpozionul Internațional 

“Turismul –conexiuni 

istorice,culturale și istorice” 

Minculete Gabriela Liceul Tehnologic nr.1 

Fundulea 

I-2 

II-1 

38.  “Euro Ambasadori pentru viitorul 

Terrei” 

–secţiunea Revista ECO 

- secţiunea ECO TURISM 

- –secţiunea EXPO ECO 

- secţiunea FOTOGRAFIE 

 Liceul Tehnologic nr.1 

Fundulea 

I 

III 

I, I 

 

Pațac Ramona-Cornelia 

Școala Gimnazială Nr.1 

Modelu 

I-3 

Samara Petruta 

Serban Laura 

Birjoveanu Irina 

Colegiul ,,Stefan 

Banulescu’’ 

I-3 

I-1 

I-2 

39.  „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN 

ROMÂNIA” 

 

NICULIȚĂ LILIANA 

Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu”, 

Oltenița 

Premiu special 

40.  „NEXT GENERATION” NICULIȚĂ LILIANA Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu”, 

Oltenița 

I,M 

41.  Concursul Național „PROTEGEZ 

LA NATURE!” 

DOBRA ELENA 

GINTARU LIANA 

Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu”, 

Oltenița 

M  

Premiu special-2 

42.  Concursul Național „LE PETIT 

RENARD” 

DOBRA ELENA Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu”, 

Oltenița 

I 

M-2 

43.  Concursul Internațional „ANA 

BLANDIANA” 

DOBRA ELENA Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu”, 

Oltenița 

III 

44.  Concursul Național 

„SĂRBĂTOAREA 

CRIZANTEMELOR” 

DOBRA ELENA 

 

 

 

GINTARU LIANA 

Liceul Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu”, 

Oltenița 

I-3 

 

 

 

I-2,III-1 

45.  Concurs international ,,Nostalgii de 

toamna”- grafica 

Puran Vasilica Colegiul ,,Stefan 

Banulescu’’ 

I 

46.  Concurs international ,,Nostalgii de 

toamna”- proiecte de mediu 

Puran Vasilica Colegiul ,,Stefan 

Banulescu’’ 

I 

47.  Concurs national ,,Copilul si 

natura”- proiect de mediu 

Puran Vasilica Colegiul ,,Stefan 

Banulescu’’ 

I 

48.  Concurs International ,,Copii, 

salvati Planeta albastra”-proiecte de 

mediu 

Puran Vasilica Colegiul ,,Stefan 

Banulescu’’ 

I 
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49.  Concurs International ,,Copii, 

salvati Planeta albastra”- pagina web 

Puran Vasilica Colegiul ,,Stefan 

Banulescu’’ 

 

50.   Puran Vasilica Colegiul ,,Stefan 

Banulescu’’ 

 

51.  Concursul Național de Creații 

Artistico – Plastice „ Prin Formă și 

culoare, o șansă pentru fiecare!”,  

Etapa I – Bucuriile Zăpezii”, 

Arsenoiu Vasilica Școala Gimnazială 

„Dragoș Marin” , 

Ștefan cel Mare 

I 

II-2 

III-2 

M-2 

52.  CONCURSUL NAȚIONAL DE 

DANS 

MITEA NICOLETA LICEUL 

TEHNOLOGIC ,,ION 

GHICA,, OLTENIȚA 

I-9 

 

 

 Consiliul judeţean al elevilor 

 

1.1 Misiune 

Consiliul Judeţean al Elevilor Călărași  reprezintă drepturile şi interesele elevilor 

din judeţul Călărași  fiind o structură consultativă şi partener a Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași.  

1.2 Atribuţii şi responsabilităţi 

a) Reprezintă și apără drepturile și interesele elevilor. 

b) Asigură comunicarea între elevi şi conducerea IȘJ identificând, receptând şi propunând spre 

soluţionarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, problemele, ideile şi aspectele vieţii şcolare a elevilor din 

judeţ.  

c) Consiliul Judeţean al Elevilor monitorizează la nivel judeţean respectarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Elevilor de la nivelul unităţilor de învăţământ. 

d) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare a proiectelor şcolare şi extraşcolare. 

e)Organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă,competiţii, tabere sau cursuri 

pentru formarea elevilor. 

f) Efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare. 

g) Comunică permanent şi oferă consiliere CSE şi CLE. 

h) Organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate elevilor 

 

7. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2018-2019: 

 

2.1. Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul preșcolar și 

gimnazial - clasa a VI-a, în vederea eliminării  elementelor care ar putea accentua criza de adaptare a 

elevilor la trecerea de la un nivel de învățământ la altul (preșcolar –primar- gimnazial-liceal).  

2.2. Utilizarea metodelor moderne de predare – învăţare – evaluare diferenţiate, conform nevoilor 

educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării ştiinţifice şi diminuării 

riscului de analfabetism funcțional. 

2.3. Organizarea unor activități de monitorizare și consiliere pentru aplicarea noilor programe pentru 

învățământul preșcolar și gimnazial-clasa a VI-a și pentru sporirea calității educației, atât de la nivelul 

MEN, cât și de către fiecare inspectorat școlar din țară, precum și abilitarea curriculară organizată în 

mod special pentru toți profesorii care predau la clasa a VI-a în anul școlar 2018-2019, aplicând noile 

programe în vigoare, conform prevederilor OMEN nr. 3393/28.02.2017. 

2.4. Asigurarea calității evaluării (evaluarea continuă și prin examenele naționale), având ca reper noile 

programe și prevederile din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare.  
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2.5. Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul unității de învățământ în scopul asigurării calității 

procesului instructiv-educativ, cu accent pe: 

- prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevului la trecerea de la învățământul primar la 

învățământul gimnazial și de la învățământul gimnazial la învățământul liceal; 

- măsuri vizând prevenirea și reducerea absenteismului și a abandonului școlar;  

- tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se asigure 

progresul școlar al tuturor elevilor; 

- parcurgerea integrală a programei/programelor școlare în vigoare, în vederea atingerii standardelor 

naționale, reflectate în nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele obținute la 

examenele naționale; 

- aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare și pentru pregătirea 

succesului social, în momentul integrării absolvenților pe piața muncii. 

2.6. Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline de 

studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la 

examenele naționale și la competițiile școlare, în parteneriat cu centrele de formare județene (CCD) și 

pentru participarea profesorilor la stagiile de formare Erasmus+ . 

2.7. Compatibilizarea programelor și a regulamentelor specifice pentru competițiile școlare cu noile 

programe (la nivel gimnazial), în vederea actualizării acestora, în conformitate cu reforma curriculară.  
 

Cordonarea/monitorizarea activităților din, Palatul Copiilor Călărași, Clubul Copiilor Oltenița. 

 

●Am colaborat cu  Consilile  Şcolare ale Elevilor şi a Consiliului Judeţean, Comitetul Județean al 

Părinților, activităţile extraşcolare şi parteneriatele interinstituționale stabilite la nivelul 

inspectoratului şcolar. 
●Am coordonat concursurile școlare: ,,Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă’’, ,,Prietenii 

pompierilor’’, ,,Alege, este dreptul tău!’’, ,,Cu viaţa mea apăr viaţa’’, Concursul Naţional „Mesajul 

meu antidrog -  Colorează-ți altfel viața fără droguri”. 

●Am coordonat /monitorizat proiectarea  și desfășurarea activităților din săptămâna” Educatiei 

Globale’’,’’ , ’’Săptămâna Altfel’’, ,,Stil de viață sănătos” 

●Am coordonat /monitorizat spectacole” Sărbătoarea primăverii”, “Ziua Internațională a 

Copilului”,   “Ziua Eroilor’’,’’ Ziua Veteranilor de război’’ , 1 Decembrie-Ziua Națională a 

României - spectacole în parteneriat unitățile școlare, IȘJ, Primărie, Consiliul Județean . 

●M-am implicat în realizarea/stabilirea unor relații de colaborare în cadrul Inspectoratului Școlar al 

Județului Călărași cu Palatul Copiilor, participând  la luarea unor decizii importante referitoare la 

activitatea desfășurată la acest nivel oferind sprijin unităților de învățământ preuniversitar din județ.  

● Am contribuit şi am participat în echipă la  activităţile organizate  de comisia formată din 2 

reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi câte un reprezentant al ISJ Călăraşi, al  DSP şi al Direcţiei pentru 

Agricultură a judeţului Călăraşi în implementarea Programului  de încurajare a consumului de fructe în 

școli.  

●Am organizat următoarele activități educative  în colaborare cu Consiliul Județean, Primăria Călărași, 

Centrul de Cultură „Serbările Primăverii”, Organizarea zilei de 1 Iunie ,” Ziua Internationala  a  

Copilului’’, ” Caravana –filmului românesc- capodopere ale cinematografiei naționale”, ”Oltenița în 

mișcare”. 

 
7. ACTIVITĂŢI PE CENTRE METODICE 
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Nr. crt. Titlul/Tema activităţii 

1.  Comisia metodică a diriginţilor/Statutul orei de Consiliere şi orientare 

 Diseminarea comunicărilor transmise de ISJ 

2.  Şedinţa tehnică a CPPE/ Atribuţiile şi competenţele CPPE. Mapa CPPE 

 Zile metodice. Raportari – modalităţi 

  Proiecte educative 

3.  Desemnarea Biroului executiv al Consiliilor Școlare prin vot liber, democratic 

6.  Lecţii demonstrative la ora de Consiliere şi orientare 

7.  Campanii de prevenire a consumului de droguri, în colaborare cu Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  

8.  Şedinţa tehnică a CPPE/Proiecte educative la nivel judeţean 

 Necesitatea cunoştinţelor de operare calculator 

 Proiectarea activităţilor educative pe proiecte (4-5 proiecte) 

10.  Şedinţa tehnică a CPPE/Monitorizarea optimă a tuturor proiectelor educative care 

vor fi derulate pe semestrul al II-lea la nivel de şcoală(4-5 proiecte ) 

 Derularea activităţilor educative numai pe proiecte 

 Coordonatorii comisilor din cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor la nivel 

judeţean 

 Asistenţe la orele de Consiliere şi orientare 

 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL 

ŞCOLAR ÎN ANUL ȘCOLAR  2017-2018 

Siguranța elevilor și a personalului didactic în incinta unităților de învățământ preuniversitar și în 

zona adiacentă acestora constituie una dintre condițiile fundamentale pentru organizarea unui proces 

educațional de calitate. Totodată, prevenirea conduitelor violente în rândul minorilor și aplicarea cu 

operativitate a unor măsuri de corecție pentru minorii autori de infracțiuni pot determina, cu un grad mare 

de reușită, formarea unor generații de tineri care resping tentațiile ilicite și anturajele delicvente. 

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

lung, asupra celor 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 ceea ce priveşte realizarea obiectivelor din Strategiei Ministerului Educaţiei Naționale, cu 

privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cf. 
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O.M.Ed.C.T. nr. 1409/29.06.2007,  a prevederilor Legii nr. 35/2.03.2007 privind siguranţa în unităţile 

de învăţământ modificată şi completata de Legea nr. 29/2010  şi a  “Planul de acţiune al ISJ Călărași 

privind reducerea fenomenului violentei în mediul şcolar ”,  ISJ Călărași în colaborare cu CJRAE 

Călărași, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călărași şi alte instituții abilitate din comunitatea locală,  

sub coordonarea Instituţiei Prefectului au întreprins următoarele acţiuni: 

 înaintarea către toate unităţile de învăţământ a ,,Planului de acţiune al ISJ Călărași privind 

reducerea fenomenului violentei in mediul școlar ”, menţionând importanţa ducerii la 

îndeplinire şi a consecinţelor ce decurg din neîndeplinirea lui; 

 colaborarea cu unităţile de învățământ,  în vederea identificării celor mai bune modalităţi de 

prevenire şi reducere a violenţei în şcoală, în vederea diseminării informaţiilor/experienţelor 

la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ; 

 realizarea unei  evidenţe clare  a şcolii în domeniul prevenirii-diminuării violenţei şcolare, 

prelucrarea datelor statistice şi stabilirea măsurilor de corectare a neajunsurilor constatate. 

 Recomandarea   şcolilor să încheie contracte cu părinţii privind asumarea în comun a 

responsabilităţilor privind prevenirea actelor de violenţă, asumării responsabilităţilor 

specifice privind siguranţa şi securitatea elevilor, asigurarea ordinii în şcoli şi în proximitatea 

acestora. 

 verificarea prin inspecţii tematice respectarea protecției unităților școlare, a siguranței elevilor 

si a personalului didactic din învățământul preuniversitar al județului Călărași si a modului de 

aplicare a ,,Planului de acţiune al ISJ Călărași privind reducerea fenomenului violentei in 

mediul școlar ” 

 

Tematica activităţilor educative prevăzute în planul de acțiune al ISJ Călărași au vizat 

următoarele aspecte: 

 Identificarea elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de 

violenţă, a elevilor   care au fost victime ale violenţei şcolare   prin  realizarea unor baze de 

date cu privire la fenomenul de violenţă din şcoală; 

 Elaborarea unui program de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi în cazuri de 

violenţă  sau cu potenţial violent şi transmiterea acestuia către şcoli; 

 Organizarea de activităţi educative extraşcolare care să-i atragă pe elevii cu potenţial violent, 

participarea acestora la activităţile prevăzute  în Calendarul Judeţean al Activităţilor 

Educative Şcolare şi Extraşcolare;  

 Realizarea  unui program  destinat părinţilor, centrat pe conştientizarea, informarea şi 

formarea acestora cu privire la dificultăţile de adaptare ale copiilor la mediul şcolar, la 

diferitele aspecte ale violenţei şcolare;  

 Desfăşurarea unor activităţi iniţiate de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor cu privire la 

sprijinul pe care-l pot oferi şcolii pentru prevenirea şi ameliorarea relaţiilor părinţi – copii;  

 Realizarea unor  programe de asistenţă şi consiliere a copiilor cu ambii părinţi plecaţi în 

străinătate; 

 Includerea în Planul de dezvoltare instituţională al şcolii a unei strategii coerente de prevenţie 

şi intervenţie, care să fie fundamentată pe diagnoza situaţiei existente, iniţierea de programe 

care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ (identificarea riscurilor în 
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contextul concret al şcolii, a actorilor cu potenţial violent sau cu un risc de a deveni victimă), 

cu implicarea activă a elevilor, ca actori şi ca parteneri cheie;  

 Transformarea regulamentului intern, specific fiecărei şcoli, din instrument formal în mijloc 

real de prevenire, prin: 

- definirea clară şi funcţională a criteriilor de disciplină şcolară şi de conduită în 

şcoală ale  tuturor actorilor şcolari (elevi, profesori); 

- adaptarea prevederilor la contextul specific în care funcţionează instituţia; 

- consultarea tuturor actorilor de la nivelul şcolii (elevi, cadre didactice, părinţi) în 

definirea şi aplicarea prevederilor acestuia; 

- operaţionalizarea conţinutului la nivelul activităţii didactice concrete, prin 

negocieri directe între profesor si elevi; 

- includerea unor reglementări ce vizează măsuri de intervenţie cu potenţial educativ  

şi evitarea centrării acţiunilor corective exclusiv pe sancţiune. 

 Redimensionarea elementului educativ în abordarea intra-curriculară prin accentuarea 

dimensiunii sociale şi psihologice a managementului clasei: 

- Dezbaterea, în timpul lecţiilor şi activităţilor de consiliere şi orientare, a unor teme 

privind prevenţia  situaţiilor de violenţă, încurajarea exprimării opiniei elevilor privind 

aceste situaţii si posibile căi de soluţionare. 

- Valorificarea temelor relevante  care se regăsesc în curriculumul diferitelor discipline 

şcolare (drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/regulă de 

comportament, decizie şi consecinţele deciziilor, abilităţi sociale etc.), prin utilizarea 

unor strategii activ-participative (studiu de caz, joc de rol,  analiză critică a mesajelor 

audio-vizuale cu  conţinut  violent, problematizare etc.), care să conducă la 

conştientizarea şi dezvoltarea unei atitudini responsabile a elevilor; 

- Derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii violenţei 

şcolare (de exemplu: săptămâna anti-violenţă; jocuri, concursuri şi expoziţii tematice; 

întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de prevenire a 

violenţei şcolare, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi). 

 Monitorizarea programelor de informare a elevilor privind modalităţile adecvate de gestionare 

a unor situaţii concrete de violenţă, centrate pe dezvoltarea unor competenţe de auto-control, 

negociere a conflictelor, comunicare. 

 Raportarea la termenul stabilit a cazurilor deosebite de violenţă la IŞJ şi MEN, de către 

Comisia de monitorizare a cazurilor de violenţă. 

 Ameliorarea managementului comunicării între toţi actorii de la nivelul şcolii, prin 

identificarea principalelor bariere comunicaţionale şi prin diversificarea strategiilor şi a 

canalelor de comunicare (activarea structurilor formale de la nivelul şcolii – consilii, comitete, 

asociaţii, grupuri de acţiune; organizarea de activităţi informale elevi-cadre didactice-părinţi; 

înfiinţarea unei staţii radio, de web-site sau publicaţii ale şcolii; crearea unor proceduri de 

semnalare a situaţiilor problematice – cutie poştală a elevilor/părinţilor); 

 Dezvoltarea unor strategii focalizate pe prevenirea şi controlul fenomenelor de violenţă care 

apar în zona din jurul şcolii, care să solicite implicarea activă a partenerilor locali (de exemplu, 

solicitarea autorităţilor locale în vederea exercitării atribuţiilor de control al destinaţiilor 

spaţiului proxim şcolii şi eliminarea situaţiilor în care acesta este utilizat pentru: baruri, jocuri 

video, comerţ ambulant necontrolat etc.).  
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 Continuarea programelor de parteneriat ale şcolii cu alte instituţii la nivel local – poliţie, 

jandarmerie, autorităţi locale, ONG-uri etc. – pentru siguranţa deplasării elevilor şi pentru 

crearea unei vecinătăţi lipsite de pericole privind integritatea fizică şi psihică a elevilor. 

Dintre activitățile desfășurate la nivelul județului Călărași, IȘJ Călărași în parteneriat cu CJRAE 

Călărași și IPJ Călărași, privind combaterea fenomenului de violență în școală și zonele adiacente 

acestora, putem amintii: 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de învățământ Tipul activității  Denumirea activității 

1 Liceul "Danubius" Dezbateri Ziua internaționala a nonviolenței in școală 

    Lectorate cu părinții De la violența in familie la violența in școala 

    Consiliere pedagogica Managementul conflictelor 

2 Liceul tehnologic"Duiliu 

Zamfirescu"Dragalina  

Dezbatere "Cum sa evitam actele de violenta?" 

    Dezbatere "Diferențele,surse de conflict" 

    Dezbatere "Conflicte in colectivul de elevi" 

3 Liceul Tehnologic Matei Basarab, 

Mânăstirea 

Extracurriculară 

/educativa  

Comportamentul unui copil în fata unei 

persoane necunoscute 4 Liceul tehnologic nr 1 Borcea   Sa spunem NU violentei 

5 Liceul Tehnologic Transporturi 

auto Călărași 

Consiliere de grup Cum mă vad eu, cum mă definesc ceilalți? 

    Consiliere de grup Surse de stres școlar/reacții la stres 

    Consiliere si orientare Bullying -ul o problema 

6 Școala Gimnazială Ctin 

Brâncoveanu Călărași 

Dezbatere De la violența verbală la cea fizică  

7 Școala gimnaziala nr.1 Chiselet Consiliere părinți Măsuri pentru combaterea violentei în scoli 

    Consiliere și orientare Violența verbala și autocontrol 

    Informare Ziua Internaționala a Nonviolentei 

8 Școala Gimnazială nr.1 

Gurbănești 

dezbare ,,Sa spunem Nu violentei!" 

     aplicare chestionare ,,Atitudini pozitive si negative fata de sine" 

9 Școala Gimnazialănr.1 Valea 

Argovei 

consilierea părinților  Violența,o lecție ce nu trebuie învățată  

     consilierea părinților  Violența, o lecție ce nu trebuie învățată  

    consilierea părinților  Violența în familie 

    consilierea părinților  Violența în școala  

    consilierea părinților  Violența în școala  

    lecție planificata la  

consiliere 

Prietenia și relaționare  armonioasa   

    dezbatere 30 ianuarie ziua nonviolentei în școli 

    chestionar  Chestionar privind violența în școala  

    dezbatere STOP, violența în școala! 

10 Școala Gimnazială"C-tin 

Brâncoveanu" Vasilați    

 
Plantare de stejari 

    voluntariat Dăruind, devenim mai buni 

    extrașcolara Povesti magice la Moșia bunicilor 

    concurs Deschide-ti inima, creștine! 

    dezbatere Siguranța personala si consecințele săvârșirii 

de infracțiuni     dezbatere Părinți si elevi - Împreună împotriva violentei 

11 Școala Gimnazială D.I. Ghica 

Radovanu 

dezbatere “Drepturile nu exclud responsabilitățile” 

întâlnire cu agentul de politie din localitate 12 Școala Gimnazială  nr.1 Luica Dezbatere Comunicarea-cheia prevenirii violentei in 

școala     Dezbatere Sa lăsăm corigentă violența în școală 
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    Dezbatere Spunem NU violenței 

13 Școala Primară nr.1 Valea Stânii, 

Luica 

Concurs Stop violentei 

14 Școala Gimnazială Mircea 

Nedelciu Fundulea 

Activitate de prevenire 

violența 

"Medierea școlara-medierea actelor de 

violenta" 15 Școala Gimnazială 'Nicolae 

Petrescu" Crivat 

discuții libere "Sa spunem NU violentei" 

    desene "Sa prevenim actele de violenta" 

    studiu de caz "Deficiente de comunicare, sursă a violentei 

școlare"     discuții libere "Atitudini pozitive si negative fata de sine" 

16 Școala Gimnazială nr 1 curcani dezbatere Cum combatem violenţa? 

    prezentare PPT  Violenţa în imagini 

17 Școala Gimnazială nr 1 Nicolae 

Bălcescu com. Alex. Odobescu 

dezbatere "Părinți – elevi - comunitate împreună 

împotriva violentei" 18 Școala Gimnazială nr. 1 Cuza 

Vodă  

Educativa extracurriculară Spunem NU! Violentei 

    Proiect educațional  Fenomenul violentei in școala  

    Proiect educațional Pentru o școala nonviolenta 

    Ora de 

consiliere/dirigenție 

Cauze si efecte ale violentei in mediul școlar 

    Ședința CSE Starea disciplinara 

    Consilierea părinților Ședință cu părinții 

    Educativa extracurriculară Nonviolența in școală  

    Consilierea părinților Ședință cu părinții 

19 Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet Acţiune de informare  în 

vederea conştientizării 

elevilor şi părinţilor cu 

privire la impactul 

agresivităţii din mass-

media asupra 

comportamentului . 

Agresivitatea în mass-media 

20 Școala Gimnazialănr.1Dor 

Mărunt Sat 

Eseuri, desene Conflicte in colectivele de elevi 

21 Școala Gimnazialănr.1 Dragoș 

Vodă 

Activitate de prevenire a 

violentei 

Ziua Internaționala a Nonviolenței 

22 Școala Gimnazialănr.1 Jegălia Prevenire si  combaterea 

acțiunilor de violenta in 

scoli 

 Violenta versus Nonviolenta 

    Prevenire si combaterea 

acțiunilor de violenta in 

scoli 

Cum sa dezvoltam o strategie anti-violenta la 

nivelul scolii noastre 23 Școala Gimnazialănr.1 Lehliu 

Gară 

de prevenire  "Unitate in diversitate" 

    de prevenire  "Mesajul meu antiviolență " 

24 Școala Gimnazialănr.1 Lehliu Masa rotunda-dezbatere Toleranta si intoleranta 

    Dezbatere Violenta in familie 

    Vizite la domiciliu Indisciplina 

    Chestionare pentru părinți Ne facem cunoscuți 

    Concurs desene O lume a tolerantei 

25 Școala Gimnazialănr.1  Nicolae 

Bălcescu 

de prevenire  Ziua Internaționala a nonviolentei 

26 Școala Gimnazialănr.1 Tămădău 

Mare 

Referat, dezbatere, 

realizare de desene  cu 

mesaj  

Delincventa juvenila 

27 Școala Gimnazialănr.1 Unirea extrașcolară "Violenta în scoală,violența în familie și 

siguranța pe Internet" 28 Școala Gimnazialănr.1 Valea 

Roșie 

Acţiune de informare  Agresivitatea în mass-media 

29 Școala Gimnazialănr.1 Vlad 

Țepeș 

Acțiune de informare Polițistul ne informează 

    Dezbatere Lecția despre toleranta 

30 Școala Gimnazială nr. 2 Stancea Elaborarea pliante, 

broşuri, afişe 

Să spunem "NU" violentei 

31 Școala gimnazială nr. 1 Ștefan 

Vodă 

Sesiune de informare Violența în școală 

    Dezbatere Pericolele străzii 

32 Școala gimnaziala nr.1 

Dorobanțu 

Activități de educație 

pentru cetățenie 

democratica 

"Spune NU violenței" 

    Activități de educație 

pentru reacții corecte in 

situații de urgentă  

"Să prevenim actele de violență" 

    Activități de prevenire și 

combatere a faptelor 

antisociale 

"Violența în mediul școlar" 

33 Școala Gimnaziala „Mihai 

Viteazul”, Călărași 

Proiect național -

Prevenirea și combaterea 

violenței 

Cum evităm actele de violență? 

    Proiect național -

Prevenirea și combaterea 

violenței 

Violența în școală 



 
 

218 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

    Dezvoltare personală Violența, Nu! 

    Dirigenție Bullying -ul în școală 

    Dirigenție Violența în familie 

    Educație civică Violența în rândul copiilor 

    Proiect Educativ Sunt cetățean, am drepturi 

    Proiect Ed - Campania 19 

zile de prevenire a 

abuzurilor asupra copiilor 

si tinerilor 

Practicile tradiționale dăunătoare pentru copii 

    Consiliere și Orientare Fumatul și violența școlară 

    Dirigenție Violența în școală 

    Dirigenție Conflicte ca-n filme 

    Dirigenție Despre etichete 

    Dezvoltare personală Puterea pumnului sau puterea minții 

    Dezvoltare personală De la violența în familie, la violența în școală 

    Educație civică Să prevenim actele de violență! 

34 Școala gimnaziala nr. 1 Dâlga - 

Gară 

Activitate comuna - elevi, 

părinți, cadre  

Dezbatere cu privire la normele legislative 

referitoare la securitatea si siguranța elevilor in 

școala; prelucrarea R.O.I 
      Realizarea de lectorate cu părinții pe tema 

educației non-violente 35 Școala Gimnaziala Dragoș Marin 

- Ștefan cel Mare 

 de prevenire  ,,Ziua Internațională  a Nonviolenței în școli,, 

36 Școala ”Mircea Eliade”Oltenița dezbatere ”Agresiunea verbală” 

37 Școala Gimnaziala Ctin 

Brâncoveanu Călărași 

Prezentare PPT / 

Dezbatere 

Unde-i lege, nu-i tocmeală 

38 Școala Gimnazială I. Rosetti , 

Roseți  

  30 ianuarie 2018-Ziua Internaționala a 

Nonviolentei in scoli 39 Școala gimnazială ”Carol I” Activitate școlară Spune nu violenței ! 

40 Școala numărul 7 Activitate școlară Copacul nonviolenței 

41 Școala gimnazială "George 

Vâlsan" Independența 

Dezbatere Violența în școli 

42  Școala gimnazială "C-tin 

Brâncoveanu Vasilați 

prezentare referate 

aplicare chestionare 

"Unde ne întâlnim cu violența?" 

    dezbatere Deficiențele de comunicare-sursa violenței 

școlare 43 Școala Gimnazială Grigore Moisil 

Ulmeni  

prevenire Violență 0 

44 Școala gimnazială "Mircea Vodă"  

Călărași 

De conștientizare - discuții 

despre efectele cuvintelor 

spuse pe un ton răstit (joc 

de rol) 

”Uneori, țipetele jignesc.” 

    Realizarea unui colaj cu 

desene împotriva violenței 

"Spune NU violenței" 

    De socializare – discuţii 

despre preocupările 

specifice vârstei – 

organizarea timpului liber 

în mod activ şi corect  

”Învățăm să fim prieteni” 

    Joc de rol  ”Cuvântul e mai puternic decât pumnul” 

    Discuții libere / Panoul 

vorbelor bune. 

"Un gând bun, o vorbă bună, o faptă bună” 

    Informare, conștientizare 

și responsabilizare  

"Siguranța online"/"Siguranța față de 

persoanele străine"     Informare, conștientizare 

și responsabilizare 

"Siguranța online"/"Siguranța față de 

persoanele străine"     Dezbatere  ”Comunicarea - mijloc eficient de rezolvare a 

situaților conflictuale apărute între elevi”      Discuții libere "Violența naște violență"  

    Dezbatere  ”Prevenirea și reducerea fenomenelor de 

violență la nivelul clasei”     Discuții libere ”În explorarea emoţiilor” 

    Dezbatere în cadrul 

ședinței cu părinții. 

”Violența școlară”- factor de risc pentru elevi, 

părinți, profesori.     Dezbatere-masă rotundă ”Siguranța elevilor” 

    Discuții libere ”De la violență verbală la violență fizică” 

    Concurs de afișe ”Stop violenței”  

    Dezbatere în cadrul 

ședinței cu părinții. 

”Violența școlară”- factor de risc pentru elevi, 

părinți, profesori. 45 Școala Gimnazială nr. 1 Chirnogi Acţiune de informare Agresivitatea în mass-media 

    Studiu de caz pe baza 

filmelor agresive 

  

46 Școala Gimnazială nr. 1 Ileana Cetățenie democratică și 

responsabilitate socială 

Elevii spun ,, NU" violenței! 
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47 Școala Gimnazială nr.1 Modelu Prezentare PPT și 

dezbatere  

„ Violența” 

    Realizare desene și 

dezbatere  

 Violența în mediul școlar 

48 Școala Gimnazială Tudor 

Vladimirescu Călărași 

  Cu aceste mâini... 

      Ușa încătușată. Ușa descătușată 

49 Colegiul ''Ștefan Bănulescu'' dezbatere Comunicarea asertiva. Strategii de comunicare 

50 Colegiul National Barbu Știrbei  informare/prezentare PPT Efectele violenței – Bullying - ul 

    dezbatere/informare/cons

iliere de grup 

Spunem ,,NU,, violentei 

51 Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea lecție de dirigenție Medierea actelor de violență 

    lecție de dirigenție Școala fără violență 

    lecție de dirigenție Ziua nonviolenței 

52 Școala Gimnazială prof Lucian 

Pavel 

Dirigenție Violenta, flagelul societății contemporane 

53 Școala gimnaziala  nr.1 Ulmu dezbatere Formarea comportamentului moral-civic la 

școlari CP-IV     dezbatere Violența în familie cls. V-VIII 

 

Măsurile și principalele activități întreprinse de către Inspectoratul Școlar Județean Călărași din 

perspectiva siguranței școlare 

 

1. Aplicarea Strategiei Ministerului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice cu privire 

la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar (Ordin MECTS 

nr.1409/29.06.2007); 

2.  Elaborarea și aplicarea Planului operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul 

şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași 

3. Activarea comisiei judeţene, respectiv a comisiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ, structuri 

ce au ca obiective prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform OMECTS nr. 

1409 din 29.06.2007; 

4. Dezvoltarea cooperării interinstituționale în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor şi a 

personalului didactic, nedidactic şi auxiliar în şcoli  prin organizarea și desfășurarea de activități 

comune precum: întâlniri de lucru, proiecte / activități educative, controale, acțiuni de consiliere, 

etc, împreună cu Instituția Prefectului - Județul Călărași, IPJ Călărași, IJJ Călărași, ISU”Barbu 

Știrbei Călărași , CPECA, CJRAE etc 

5.  Întâlniri, dezbateri, ateliere de lucru (cu directori, consilierii educativi,  cadre didactice) în 

vederea cunoaşterii normelor legislative privind siguranţa în şcoli, respectiv prevenirea şi 

combaterea violenţei şcolare (Legea nr. 272/2004, 35/2006, Ordinul MECTS 

nr.1409/29.06.2007); 

6. Evidența actualizată a unităților de învățământ preuniversitar și a infrastructurii referitoare la 

siguranța școlară; 

7. Actualizarea bazei de date existente la nivel județean referitor la factorii ce țin de siguranța 

elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar 

8. Transmiterea către unitățile de învățământ care se confruntă cu o lipsă acută de 

personal de pază, a recomandării de a solicita sprijinul autorităților locale pentru achiziționarea și 

montarea unor sisteme de supraveghere video; 
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9.  Monitorizarea aspectelor privind paza la nivelul unităților de învățământ preuniversitar 

de stat din județul Călărași; 

10.  Precizarea, în regulamentele interne ale unităților de învățământ a condiţiilor de acces în şcoală 

a profesorilor, elevilor şi vizitatorilor; 

11.  Conceperea la nivelul unităţilor de învăţământ a însemnelor proprii; 

12. Implementarea unui sistem de monitorizare la nivel judeţean a fenomenelor de violenţă în şcoală 

prin raportări lunare pe tot parcursul anului; 

13. Întâlniri lunare cu reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei, Poliţiei Comunitare, administraţiilor 

locale, pe tema prevenirii şi combaterii violenţei şi asigurării unui climat de siguranţă în şcolile 

din județ; 

14.  Organizarea de programe de informare a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor privind 

modalităţile de gestionare a unor eventuale situaţii de violenţă; 

15. Iniţierea la nivelul ISJ Călărași a unui grup de sprijin, cu rol de mediere, care să contribuie la 

identificarea surselor de conflict, a actorilor implicaţi şi a căilor de soluţionare; 

16.  Derularea unor activităţi, proiecte, campanii educative, şcolare şi extraşcolare, pe tema prevenirii 

și combaterii violenţei în mediul şcolar 

        În vederea asigurării  unui climat școlar optim și pentru prevenirea delincvenței juvenile, cu 

precădere în mediul școlar,  ne dorim să contribuim la o mai bună coagulare a tuturor factorilor 

responsabili, atât din mediul școlar, cât și din mediul extern școlii și  să obținem rezultate cât mai bune 

în aceste domenii.  

Parteneriate la nivelul inspectoratului şcolar şi al unităţilor şcolare 

Pentru activitățile de prevenire a violenţei şcolare sau pentru securizarea incintelor şi a zonelor 

din proximitatea şcolilor s-au încheiat parteneriate/ protocoale de colaborare sau convenţii pentru după 

cum urmează: 

 parteneriat de colaborare - ISJ Călărași cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călărași 

pentru prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi delincvenţă juvenilă; 

  parteneriat de colaborare - ISJ Călărași cu Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Călărași 

pentru monitorizarea actelor de violenţă în perimetrul şcolar şi în vecinătatea acestuia; 

 parteneriate ale şcolilor cu Poliţia locală – la nivelul municipiilor şi oraşelor  precum şi cu 

Poliţia Rurală; 

 parteneriate ale şcolilor cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog; 

 Parteneriate cu asociaţiile de părinţi, colaborare cu Consiliile Reprezentative ale elevilor 

pe teme de educaţie a elevilor şi prevenirea comportamentelor de risc; 

  

Monitorizare cazuri de violenţă in anul şcolar 2017-201 

CATEGORIE  TIP SEM I SEM. II TOTAL  
1. Atac la 

persoană 

 

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără 

consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului 

mobil etc.) 

   

2. Discriminare şi instigare la discriminare - - - 

3. Insulte grave, repetate 10 15 25 

4. Ameninţări repetate - 4 4 

5. Şantaj - - - 



 
 

221 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

6. Înşelăciune - - - 

7. Instigare la violenţă 15 13 28 

8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire) 20 18 38 

 9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune 

de înştinţare 

- - - 

10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu 

un minor, pervesiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, 

hărţuire sexuală) 

- - - 

11. Violenţă fizică gravă fără arme ( vătămare corporală 

gravă) 

1 2 3 

12. Violenţă fizică cu arme  albe - - - 

13. Violenţă fizică cu arme de foc - - - 

14. Omor sau tentativă de omor - - - 

2. Atentat la 

securitatea 

unităţii şcolare 

1. Introducerea unor personae străine în incinta şcolii - 2 2 

2. Alarmă falsă - - - 

3. Incendiere şi tentativă de incendiere - - - 

4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar - - - 

5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar - - - 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însuşirea bunului găsit - - - 

2. Furt şi tentativă de furt 2  2 

3. Tâlhărie - 4 4 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane - 5 5 

5. Distrugerea bunurilor şcolii 7 20 27 

4. Alte fapte de 

violenţă sau 

atentate la 

securitate în 

spaţiul şcolar 

1. Consum de alcol - - - 

2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise - 2 2 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise - - - 

4. Automutilare 1 - 1 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii - - - 

6. Suicid sau tentativă de suicid 1 - 1 

7. Alte tipuri de violenţă 7 1 8 

 Total  64 86 150 

 

V. ELEVI SANCȚIONAȚI PENTRU ACTE DE VIOLENȚĂ  

An școlar 2017 - 2018  

Județ 
Observa

ție 
Avertisment 

Mustrare 
scrisă 

Retragere 
bursă 

Elimina
re 3-5 
zile 

Mutare 
disciplinară 

Preaviz, 
exmatriculare 

Exmatriculare TOTAL 

Sem I 14 16 26 2   1   5 64 

Sem II 61 16 8     1     86 

Inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă, 

Prof. Marioara Toader 
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CAP. VII. ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI ALE CCD CĂLĂRAȘI 

1.Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.Ş.J .în domeniul dezvoltării resurselor umane 

      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 2017-2018, stagii 

de formare la solicitarea  I.Ş.J., astfel: 

 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.  

 Promovarea imaginii instituționale în rândul cadrelor didactice precum și în afara sistemului de 

învățământ. 

 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.   

 

a) Activităţile desfăşurate de C.C.D. în parteneriat cu I.Ş.J., care apreciaţi că au condus la 

creşterea calităţii actului didactic în şcolile din judeţ. 
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  În anul şcolar 2017-2018, 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 - 05.10.2017 

2. Concursul Internaţional „Ion Barbu – Dan Barbilian” - ediţia a XXII-a, 27-29 octombrie 2017 – 

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 2018 –Mica Unire a Principatelor Române. 

4. Manifestări dedicate Zilei Europei - 9 mai 2018. 

5. Ediția a XX-a  a Manifestărilor Științei și Tehnicii Școlare Florin Vasilescu desfășurate la 

Călărași în perioada 24-27 mai 2018,  Concurs Național de Știință și Tehnică pentru elevii de liceu 

și a XIII-a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice pentru profesorii din domeniul curricular 

matematică, științe, tehnologii. 

6. Concurs Interjudeţean - Le Francophille – ediţia a VIII-a, 19 mai 2018, Călăraşi – domenii 

abordate: interdisciplinar, estetic – creative; 

7. Simpozion Interjudeţean „Frumos/Urât pe pământ românesc”, ediţia a XI-a, 25 mai 2018. 

8. Simpozionul internaţional „Orizonturi Didactice" – ediţia a XVII-a -25.05.2018-Ediția din acest 

an s-a  desfăşurat în contextul în care Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a aprobat desemnarea 

anului 2018 ca fiind ”Anul European al Patrimoniului Cultural. La Simpozion au participat cadre 

didactice din țară,  dar și din străinătate ( Spania, Belgia, Italia). 

9. Festivalului - Concurs „Poveste de iarnă – Popa Lizica”, ediția I – 21 decembrie 2017 , Școala 

Gimnazială Nr.1 Răzvani, Școala Gimnazială Nr.1 Ileana, Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu Sat, 

Școala Gimnazială Nr.1 Preasna 

 

e)  Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, 

conform OM 5554/2011, art.14; 

 

Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 

Alexandru Odobescu Şcoala Gimnazială nr. 1 

Borcea Liceul  Tehnologic Nr.1 

Călăraşi Şcoala Gimnazială „Carol I” 

Călăraşi Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” 

Călăraşi Şcoala Gimnazială  „Constantin Brâncoveanu” 

Călăraşi Şcoala Gimnazială  „Mihai Viteazul” 

Călăraşi Liceul Tehnologic Transporturi Auto 

Călăraşi Colegiul Economic 
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Călăraşi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" 

Călăraşi Colegiul Naţional "Barbu Ştirbei" 

Călăraşi Colegiul Agricol "Sandu Aldea" 

Călăraşi Liceul "Danubius" 

Chirnogi Şcoala Gimnazială nr. 1 

Chirnogi Şcoala Gimnazială nr. 2 arondată Școlii Gimnaziale nr. 3 

Chirnogi Şcoala Gimnazială nr. 3 

Dichiseni Şcoala Gimnazială nr. 1 

Dragalina Liceul  Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” 

Dragoş Vodă Şcoala Gimnazială nr. 1 

Frăsinet Şcoala Gimnazială nr. 1 

Fundeni Şcoala Gimnazială nr. 1 

Fundulea Şcoala Gimnazială „Mircea Nedelciu” 

Gurbăneşti Şcoala Gimnazială nr. 1 

Ileana Şcoala Gimnazială nr. 1 

Jegălia Şcoala Gimnazială nr. 1 

Lehliu Şcoala Gimnazială nr. 1 

Lehliu Gară Şcoala Gimnazială nr. 1 

Lehliu Gară Liceul „Alexandru Odobescu” 

Modelu Şcoala Gimnazială nr. 2 

Nicolae Bălcescu  Şcoala Gimnazială nr. 1 

Olteniţa Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuță” 

Olteniţa Şcoala Gimnazială ,,Mircea Eliade” 

Olteniţa Şcoala Gimnazială ,,Alexandru D. Ghica” 

Olteniţa Liceul Teoretic "Neagoe Basarab" 

Olteniţa Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 

Olteniţa Liceul Tehnologic ”Ion Ghica”  

Plătăreşti Şcoala Gimnazială nr. 1 

Radu Vodă Şcoala Gimnazială nr. 1 

Rasa Şcoala Gimnazială nr. 1 

Răzvani Şcoala Gimnazială nr. 1 

Sohatu Şcoala Gimnazială nr. 1 

Spanţov Şcoala Gimnazială nr. 1 

Stancea Şcoala Gimnazială nr. 2 

Ştefan Vodă Şcoala Gimnazială nr. 1 

Tămădău Mare Şcoala Gimnazială nr. 1 

Ulmu Şcoala Gimnazială nr. 1 

Unirea Şcoala Gimnazială nr. 1 

Valea Argovei Şcoala Gimnazială nr. 1 

TOTAL 47 

 

 f. Centre de informare şi documentare funcționale înfiinţate în județ. 

Unitatea şcolară / 

Localitatea 
Responsabil CDI 

Statutul  responsabilului 

CDI * 
Studii** 
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Şcoala Gimnazială nr.1 

Curcani 
EFTENE  GEORGICA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Medii + şcoală postliceală 

de bibliotecar-

documentarist 

Liceul Tehnologic Duiliu 

Zamfirescu Dragalina 
IONIȚĂ IULIANA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Superioare, cu specializare 

de bibliotecar 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Dor - Mărunt 

NIŢULICĂ 

GABRIELA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Medii, cu specializare de 

bibliotecar 

Liceul Tehnologic                        

„Matei Basarab” 

Mânăstirea 

GANEA  NICOLETA 
personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Superioare  

Şcoala Gimnazială „Iancu 

Rosetti” Roseţi 
DECU  MARIA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Medii + şcoală postliceală 

de bibliotecar-

documentarist 

Şcoala Gimnazială 

„Dragoş Marin”  Ştefan 

cel Mare 

ILIUŢĂ  ADRIANA 
personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Medii + şcoală postliceală 

de bibliotecar-

documentarist 

Şcoala Gimnazială nr. 2 

Borcea 
PETCU  LENUŢA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii  

Şcoala Gimnazială nr.1 

Ciocăneşti 
LUPU  MARILENA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Medii + şcoală postliceală 

de bibliotecar-

documentarist 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Cuza -Vodă 

COMĂNESCU  

NICULINA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Superioare – Facultatea de 

litere, secţia 

biblioteconomie, Master 

în biblioteconomie 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Grădiştea 
BARAITARU  FĂNIŢA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Medii + şcoală postliceală 

de bibliotecar-

documentarist 

Şcoala Gimnazială  

„Grigore Moisil” Ulmeni 

MIHALACHE  

DANIELA 
Profesor documentarist 

Superioare + studii 

postuniversitare de 

profesor documentarist 

Şcoala Gimnazială „Spiru 

Haret” Olteniţa  
ZMARANDACHE LINA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Superioare – Facultatea de 

litere 

Liceul Tehnologic nr.1  

Fundulea 
COCÂRLĂ DAN 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii  

Şcoala Gimnazială  nr.1 

Chiselet 
MALCIU ADRIANA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii - de specialitate 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Dâlga Gară 
HRISTU DANIELA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii - de specialitate 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Dorobanţu 
MATEI GEORGIANA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Perişoru 
RADU MIOARA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii - de specialitate 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Şoldanu 
GEAMBAȘU MIOARA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Superioare – Facultatea de 

litere 

Şcoala Gimnazială nr.1 

Vlad  Ţepeş 
MOROIANU SILVIANA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii 

Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Titulescu” 

Călăraşi 
BARZACHE ADRIANA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Superioare – Facultatea de 

litere+ şcoală postliceală 

de bibliotecar-

documentarist 

Şcoala Gimnazială „Tudor 

Vladimirescu” Călăraşi TENEA GEORGETA 
personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 

Medii - de specialitate + 

şcoală postliceală de 

bibliotecar-documentarist 
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Școala Gimnazială „ 

Gheorghe Manu” Budeşti BARBU LIVIA profesor documentarist 

Superioare + studii 

postuniversitare de 

profesor documentarist 

Şcoala Gimnazială 

„Lucian Pavel”  Olteniţa 
SÎRBU GEORGETA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii - de specialitate 

Şcoala Gimnazială „D. I. 

Ghica” Radovanu LUCA DORINA profesor documentarist 

Superioare + studii 

postuniversitare de 

profesor documentarist 

Şcoala Gimnazială nr.1  

Săruleşti Gară 
DAMIAN GEORGETA 

personal didactic auxiliar 

(bibliotecar) 
Medii - de specialitate 

Colegiul Tehnic „Ștefan 

Bănulescu” Călăraşi BOGDAN ELENA profesor documentarist 

Superioare + studii 

postuniversitare de 

profesor documentarist 

Școala gimnazială 

„Constantin Brâncoveanu” 

Vasilați 

MIRCEA MARIA 

SILVIA 
profesor documentarist 

Superioare + studii 

postuniversitare de 

profesor documentarist 

TOTAL – 27     

 

*   - cadru didactic 

     - personal didactic auxiliar ( bibliotecar ) 

**  - se precizează suplimentar  de formarea iniţială, dacă persoana a absolvit studii care să-i permită 

încadrarea pe post de profesor documentarist. 

2. Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 

a) Programe de formare continua ale Casei Corpului Didactic, acreditate de MEN 

 

Denumirea programului 
Nr. deciziei de 

acreditare 
Nr. credite Nr. participanți 

Managementul resurselor umane din învățământul 

preuniversitar 

3019/08.01.2018 15 350 

Educație incluzivă, educație pentru fiecare! OM 3680/ 

08.04.2015 

15 75( din care 1 conform 

hotărârii CA, nr. 21/ 

12.04.2017) 

Euromanager 2020 OM 3633/ 

12.04.2016 

30 125( din care 2 

conform hotărârii CA, 

nr. 21/ 12.04.2017) 

Management educațional strategic 2020 OM 4094/ 

09.06.2016 

30 100( din care 4 

conform hotărârii CA, 

nr. 21/ 12.04.2017) 

Deontologie si management în educație OM 

3150/30.01.2015 

15 125 
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Comunicare educațională OM 

3680/08.04.2015 

15 150( din care 8 

conform hotărârii CA, 

nr. 21/ 12.04.2017) 

Total programe - 6   Total participanți  

925 

 

 

b)  Programe de formare ale altor instituții, acreditate de MEN/ autorizate MEN si acreditate 

ANC si derulate prin CCD ; 

c)  

Furnizorul 

programului 

acreditat 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei de 

acreditare 

Nr. credite Nr. participanți 

START2PERFORM 

SRL Craiova 

Pedagog de 

recuperare  

NR 

16/364/15.05.2017 

Certificat-160 h 113( din care 6 conform 

hotărârii CA, nr. 21/ 

12.04.2017) 
CCD Brăila Informatică și TIC 

pentru gimnaziu-

clasa a V-a 

NR 

4586/09.08.2017 

Atestat 

60 h 

50 

 Total programe  - 2   Total participanți  - 163 

 

Managementul 
resurselor umane 
din învățământul 

preuniversitar
38%

Educație incluzivă, 
educație pentru 

fiecare!
8%

Euromanager 2020
14%

Management 
educațional strategic 

2020
11%

Deontologie si 
management în 

educație
14%

Comunicare 
educațională

15%

900 DE CADRE DIDACTICE AU PARTICIPAT LA CURSURI 
DE FORMARE ACREDITATE MEN DE CĂTRE CCD 

CĂLĂRAȘI
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d) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale 

MEN, organizate prin Casa Corpului Didactic 

 

Nr. crt. Tema programului 
Nr. adresei MEN de 

convocare 
Grup țintă Durata Nr. cursanți 

 Managementul 

resurselor umane din 

învățământul 

preuniversitar 

3019/08.01.2018 Didactic 

auxiliar, 

manageri 

unități școlare 

60 h 350 

 Total programe - 1    Total participanți -

350 

 

e) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN 

 

Nr. 

crt. 
Teme din categoria Durata 

Nr. 

cursanți 

 Didactica 

specialității 

Specialitatea    

1.  Limba și literatura română - - 

2.  Profesori învățământ primar/ învățământ preprimar - - 

3.  Socio - umane - - 

4.  Științe  - - 

  Discipline tehnice - - 

 Management .................. 

Educațional/ instituțional, etc. 

- - 

 TIC și utilizarea calculatorului - - 

69%

31%

163 de cadre didactice au participat la cursuri de formare acreditate 
MEN de către alte instituții, cu suport și colaborare CCD  Călărași

Pedagog de recuperare

Informatică și TIC pentru gimnaziu-
clasa a V-a
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5. Educație pentru calitate 

Metode de educație nonformală - o alternativă pentru educația de calitate 

- - 

6. Standarde de calitate ale unei discipline opționale, cuprinse în CDȘ - - 

7. Educație pentru drepturile omului 

Activități de educație democratică, pentru promovarea valorilor umanitare 

- - 

 Educație pentru dezvoltare durabilă - - 

 Educație pentru egalitatea de șanse - - 

 Educație pentru egalitatea de gen - - 

 Educație pentru anticorupție - - 

 Educație antidrog - - 

 Tehnici documentare în CDI - - 

 Educație interculturală - - 

 Educație antreprenorială - - 

 Educație pentru noile mass - media audiovizuale 

Elaborarea revistelor școlare - dimensiune fundamentală a educației 

- - 

 Alte programe (precizați tema) 

Combaterea violenței în școli 

- - 

 Dezvoltare competențe lingvistice limba engleză/franceză 30 h 7 

 Metodologia de elaborare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă - - 

 Dezvoltarea de programe de tip școală după școală - - 

 Programe de tip ”A doua șansă” - - 

 

f) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ, 

Nr 

crt. 
Tema programului Grup țintă Durata 

Nr. 

cursanți 

1. Pregătire în vederea obținerii 

definitivării 

Cadre didactice debutante 30 h 7 

 Total programe-1   Total 

participanți- 

7 

 

g) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante, 

 

Nr 

crt. 
Tema programului Grup țintă 

Durata 

programului 

Nr. 

cursanți 

 Pregătire în vederea obținerii 

titularizării în învățământ 

Cadre didactice suplinitori 

calificați  

30 h 7 
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 Total programe 1   Total 

participanți  

7 

 

h) Activități de instruire/formare a directorilor din unități de învățământ 

preuniversitar din județ 

 

Nr. 

crt

. 

Tema activității de instruire/ 

formare 
Locul desfășurării activității Durata 

Nr. 

participanți 

1 Management educațional 

strategic 2020 

Casa Corpului Didactic Călărași 120 h  4 

2 Euromanager 2020 Casa Corpului Didactic Călărași 120 h  12 

3 Educație incluzivă, educație 

pentru fiecare! 

Casa Corpului Didactic Călărași 60 h  3 

4 Comunicare educațională Casa Corpului Didactic Călărași 60 h 12 

5 Deontologie și management în 

educație 

Casa Corpului Didactic Călărași 60 h  9 

6  Managementul resurselor umane 

din învățământul preuniversitar 

(M.R.U.) 

Casa Corpului Didactic Călărași 60 h 26 

7 Pedagog recuperare copii cu CES Casa Corpului Didactic Călărași 120 h  7 

8 Creativitate și eficiență în 

proiectarea instrumentelor de 

monitorizare și creștere a calității 

actului educațional din unitățile 

de învățământ cu personalitate 

juridică 

Colegiul Agricol „ Sandu Aldea” 

Călărași 

8 h 88 

 Total   151 
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i) Activități de instruire/formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea 

profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ 

Nr. crt. Tema activității de instruire/ formare 
Locul desfășurării 

activității 
Durata Nr. participanți 

1 Echivalarea gradelor didactice în 

credite transferabile 

Casa Corpului Didactic 

Călărași 

16 h 42 

2 Modalități de optimizare a relației 

dintre unitățile de învățământ, ISJ și 

CCD privind formarea continuă a 

cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar 

Casa Corpului Didactic 

Călărași 

6 h 42 

 

j) Programe/Activități desfășurate în mediul rural 

 

Localitatea Titlul programului 
Durata 

cursului 

Nr. 

participanți 

Nicolae 

Bălcescu - 

Preasna 

Educație Incluzivă, educație pentru fiecare! 60 de ore  25 

17%
3%3%2%4%
8%

5%

58%

Din cei 243 de directori existenți în unitățile școlare călărășene, 151 au 
participat la cursuri de formare derulate prin CCD Călărași, dupa cum urmează:

MRU Euro Manager_2020

Management educașional strategic Educația incluzivă, educație pentru fiecare!

Deontologie și management în educație Comunicare educațională

Pedagog de recuperare copii cu CES Calitate în educație



 
 

232 
 

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL ŞCOLAR   2017-2018 

Ileana Comunicare educațională 60 de ore  25 

Lehliu Sat Euro Manager2020  120 de ore 25 

Chirnogi-

Radovanu 

Euro Manager2020 120 de ore 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Programe/activități destinate educației adulților (părinților, tinerilor, romilor din 

zonele defavorizate și altor grupuri  țintă din afara sistemului de învățământ 

preuniversitar) 

l)  

Localitatea 
Titlul 

programului 
Grupul țintă 

Durata 

cursului(nr. 

ore) 

Nr. participanți 

Răzvani 

Gălbinași 
”S.O.S.-copiii 

rromi” 

Părinți 8 h 50 

 

3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă 

a) 

Categoria de personal 

Nr. posturi-

cf. machetei  

transmise de 

ISJ 

Nr. personal 

existent 

în judeţ 

Nr. personal participant la acţiuni de 

formare desfăşurate în anul şcolar 2017-

2018 

25%

25%25%

25%

4 unități de învățământ(100 de cadre didactice )din mediul rural au 
solicitat cursuri de formare prin CCD Călărași 

Școala Gimnazială Nr.1 Ileana

Școala Gimnazială Nr.1 Preasna

Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu Sar

Școala Gimnazială Nr.1 Chirnogi și 
Radovanu
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b) 

Personal didactic 
78,92%

Personal auxiliar 
didactic 

21%

Personal 
nedidactic

0,08%

În sistemul educațional călărășean, în anul școlar 2017-2018 au funcționat 
4003 de angajați după cum urmează:

Personal didactic

Personal auxiliar didactic

Personal nedidactic

33,18

66,82

Un număr de 975 cadre didactice au participat la cursuri de 
formare derulate prin CDD Călărași 

Participanți la cursuri de formare 
derulate prin CCD Călărași

Nu au participat la cursuri de
formare

Personal didactic: 2983,00 2938 975 

- educatoare   426,00   416   80 

- învăţători/institutori   722,00   722 212 

- profesori 1770,00 1742 419 

- maiştri instructori     65,00     58     5 

- personal didactic cu 

funcţii de conducere, 

de îndrumare şi de 

control 

  125,00   125   259 - directori participanți la mai multe 

cursuri de formare 

Personal didactic auxiliar 314, 51 354     258 

Personal nedidactic  639,00 711         1 

Total 3936,51 4003   1234 
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Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi 

urban  30   608 

rural  4   626 

Total 34 1234 

 

 
 

4. Acțiuni în domeniul informării, documentării și consultanței 

Activităţi de informare, documentare şi consultanță: 

- activităţi  de cerc pedagogic şi  activităţi cu directorii; 

- difuzarea ofertei în toate unităţile şcolare din judeţ prin e-mail; 

- mediatizarea activităților C.C.D. prin mass-media locală și prin întâlniri cu cadrele 

didactice organizate pe zone; 

- prin actualizarea site-ului propriu, dar şi prin intermediul site-ului I.S.J. 

b) materiale informative realizate pentru informare, documentare și consultanță: 

    - popularizarea activităţii Casei Corpului Didactic s-a realizat prin pliante de prezentare  care 

au fost difuzate în unităţile şcolare ale judeţului nostru. S-au elaborat două tipuri de pliante: unul de 

prezentare a Casei Corpului Didactic (resurse, servicii, cursuri de formare), cu obiectivul stabilit de a 

populariza activităţile Casei Corpului Didactic,  iar celălalt conţinând  exemple de bună practică 

înregistrate de Casa Corpului Didactic în activităţile şi proiectele sale. Acest obiectiv a  fost realizat şi 

prin întâlniri ale metodiştilor cu cadrele didactice, prilejuite de deplasări în teren.            -  

 

5. Activități științifice, metodice și culturale 

 

Mediul urban
50.72%

Mediul rural
49,27%

Dintre cele 1234 cadre didactice, 630 
funcționează în mediul rural

Mediul urban47,31% Mediul rural
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Denumirea activității 
Tipul activității: simpozioane/ 

sesiuni/schimburi de experiență 

Locul desfășurării 

activității ( CDD, filiale, 

CDI, unități de 

învățământ) 

Nr de participanți 

Biblioteca fără bariere Conferința Națională a bibliotecarilor 

din România 

CCD Timiș 1 

Proiecte educative în 

biblioteca școlară și CDI 

– Schimb de bune 

practici 

Conferința Națională a bibliotecarilor 

CCD 

BCU Carol I București 1 

Festivalul Toamnei Schimb de experiență - 

interculturalitate 

Școala gimnazială Nr.1 

Răzvani 

2 

Proiect Erasmus+ Șanse 

pe piața europeană a 

muncii pentru elevii din 

Călărași 

Conferința diseminare proiect Primăria Comunei 

Dragalina/ Liceul 

Tehnologic Duiliu 

Zamfirescu Dragalina 

6 

Trăiește de nota 10 Conferință Moieciu de Sus 1 

Total activități-5   Total participanți-11 

 

 

6. Elaborare, editare și difuzare de carte și publicații ( se vor evidenția distinct materialele 

elaborate, cele editate, precum și cele difuzate )  

Reviste periodice 

(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/editate/difuzate) 

Buletine informative, 

ghiduri metodologice 

(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/editate/difuzate) 

Culegeri, manuale 

(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/editate/difuzate) 

Alte publicații 

(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/editate/difuzate) 

”Orizonturi didactice” 200 150 200 pliante 

”Frumos, urât pe pământ 

românesc” 

 120 - 

”Le francophile”  80 - 

 

 

7. Parteneriate ( activități,  proiecte, burse internaționale) 

 

Denumirea 

programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

Din țară Internaționali 

Parteneriat  CCD București  Workshop 

Parteneriat  CCD Ialomița  Prezentări, expoziții, programe 

educaționale, diseminare exemple 

de bună practică. 

Parteneriat  

 

CCD Galați  Formare cadre didactice 
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Parteneriat 

/Protocol 

CCD Brăila  Formare cadre didactice 

Parteneriat  CCD Giurgiu  Formare cadre didactice 

Protocol  Centrul de Evaluare 

și Analize 

Educaționale 

 Absolvire curs de formare continuă 

Învățarea științelor - abordări 

metodologice moderne 

Parteneriat Proiect 

- ”Prietenie și 

cunoaștere” 

CCD Călărași 

ISJ Călărași 

Școala Gimnazială 

”Spiru Haret” 

Oltenița 

 

Casa de Cultură a 

orașului TUTRAKAN 

Bulgaria 

Promovarea dialogului și 

comunicării intre bibliotecari și 

profesori documentariști 

Contract de 

Comodat  

Liceul Tehn. Bălțesti 

Prahova 

 Formare cadre didactice 

Contract de 

Comodat  

Liceul Tehn. Piatra 

Olt 

 Formare cadre didactice 

Parteneriat Asociația Centrul 

Rromilor ”Amare 

Rromentza” 

 Derulare curs ”Comunicare 

educațională” 

Parteneriat 

”Unitate în 

diversitate” 

Liceul Teoretic 

”Mihai Eminescu” 

 Activități dedicate zilei de 9 mai 

Protocol de 

colaborare 

Agenția Națională 

ANTIDROG 

 Promovarea luptei  împotriva 

consumului de droguri  

Parteneriat Asociația START 

PENTRU 

FORMARE, Craiova 

- Dolj 

 Sprijin reciproc în asigurarea, 

promovarea și implementarea 

cursurilor de formare profesională 

– Inovații curriculare 

Parteneriat 

interinstituțional 

Primăria 

Municipiului Călărași 

Consiliul Județean 

Călărași 

ISJ Călărași  

CCD Călărași 

Palatul Copiilor 

Centrul Județean de 

Cultură și creație 

Liceul Teoretic 

”Mihai Eminescu” 

Asociația 

EGOMUNDI 

Asociația pentru 

Dezvoltare Regională 

Sud-Muntenia 

 

 Promovarea imaginii instituționale 

precum și susținerea în derularea 

tuturor activităților CCD 

 

8. Marketing educaţional ( publicitate/ diseminare) 
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a) activități de mediatizare și promovare instituțională:  

- Menținerea unei relaţii permanente de colaborare cu mass-media a avut un rol esenţial în 

promovarea imaginii Casei Corpului Didactic. 

S-au organizat standuri educaţionale de prezentare a materialelor elaborate de CCD  cu ocazia 

diferitelor activităţi cultural-educative şi simpozioane ( Liceul ”Danubius” Călăraşi –  

Simpozionului Internaţional „Orizonturi didactice”), cât şi expoziţii și panouri tematice, 

permanent pe holul instituţiei. 

- vizite ale cadrelor și  ale elevilor din unitățile școlare, în vederea promovării bibliotecii CCD 

- cercuri pedagogice şi  întâlniri cu directorii unităților școlare din județ; 

- difuzarea ofertei în toate unităţile şcolare din judeţ prin e-mail cât și pe site-ul CCD; 

- prin actualizarea site-ului propriu, dar şi prin intermediul site-ului I.S.J. 

b) materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituţiei: 

    - popularizarea activităţii Casei Corpului Didactic Călărași s-a realizat prin pliante de prezentare  

care au fost difuzate în unităţile şcolare ale judeţului nostru. S-au elaborat două tipuri de pliante: 

unul de prezentare a Casei Corpului Didactic (resurse, servicii, cursuri de formare), cu obiectivul 

stabilit de a populariza activităţile Casei Corpului Didactic,  iar celălalt conţinând  exemple de bună 

practică înregistrate de Casa Corpului Didactic în activităţile şi proiectele sale. Acest obiectiv a  

fost realizat şi prin întâlniri ale metodiştilor cu cadrele didactice, prilejuite de deplasări în teren. 

Imaginea pozitivă, susţinută de  distribuirea ofertei educaţionale în toate unităţile şcolare, se 

oglindeşte şi în participarea cadrelor didactice la cursurile de formare, la activităţi ştiinţifice, 

metodice şi culturale; 

    - C.C.D. a fost partener în  activităţile organizate şi desfăşurate de către ISJ în acest an școlar; 

   - proiecte educaţionale şi parteneriate cu comunitatea  locală; 

   - colaborare cu instituţii de cultură; 

   - participarea cadrelor didactice din judeţ la simpozioane interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale. 

 

CAP.VIII:    ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ 

 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călărași  urmărește implementarea 

politicii educationale a M.E.N. şi a I.S.J. Călărași, în corelaţie cu obiectivele şi specificul Centrelor 

Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională; Dezvoltarea unei structuri organizaţionale care să permită 

creşterea calităţii vieţii copiilor prin oferirea de servicii educaţionale specifice copiilor/elevilor/tinerilor, 

cadrelor didactice, părinţilor, membrilor comunităţii; Orientarea şcolară şi profesională a elevilor; 

Colaborare eficientă cu instituţiile partenere şi cu cele similare (CCD,CJRAE din ţară); Implementarea 

Strategiei Naţionale cu privire la reducerea fenomenului de violentă în unitătile şcolare. 

În cadrul CJRAE Călărași funcționează următoarele departamente: Centrul Județean de Asistență 

Psihopedagogică (27 de Cabinete Școlare și Interșcolare de Asistență Psihopedagogică); Centrul 

Logopedic Interscolar (3 cabinete logopedice); Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională; 

Mediere şcolară (2 mediatori)                                                              

  1.Diagnoza resursei umane specifică disciplinei 
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Număr norme didactice an școlar 2017-2018: 

Număr cadre didactice titulare:  

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

- Debutanți: 2 

- Definitivat:12 

- Grad II: 6 

- Grad I: 14 

Număr de cadre didactice necalificate:0 

 

ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 Personal didactic calificat având 

cursuri de formare si perfecționare în 

domeniul psihopedagogic 

 Posturi ocupate de titulari - 32 

 Cadre didactice calificate pentru 

posturile neocupate de titulari - 1 

 

 Posturi insuficiente în mediul rural 

 Număr mare de elevi din mediu rural 

care nu beneficiază de servicii de 

consiliere, asistență psihopedagogică 

si terapie logopedică 

 

OPORTUNITĂȚI 

 
AMENINȚĂRI 

 

 Înființarea unor noi posturi de 

consilieri scolari în mediul rural 

 Înființarea unor posturi de mediatori în 

mediul rural 

 

 Migrarea cadrelor spre domenii mai 

bine platite

 

 

Obiective asumate la solicitarea ISJ: 

 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; participare activă în cadrul Comitetul Local de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social pentru Formare Profesională 

 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.  

Prezentare statistică a beneficiarilor CJRAE/CSAP/CIAP 
 

TIP ACTIVITATE TOTAL BENEFICIARI 
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Consiliere individuală 3899 persoane din care: 1962 elevi, 1285 părinți, 652 

cadre didactice. 

Consiliere de grup 1140 grupuri(totalizând 18227 beneficiari și un 

număr de 1834 de ore) 

CONSILIERE DE GRUP 

 Număr de grupuri Număr de persoane Număr de ore 

Elevi 963 15301 1571 

Părinți 90 1348 123 

Cadre didactice 87 1578 140 

Total elevi, părinți, cadre 

didactice 

1140 18227 1834 

 

TIP ACTIVITATE TOTAL BENEFICIARI 

Servicii de logopedie 150 beneficiari din care: 85 din care corectați, 47 

ameliorați și 18 în abandon 

 

 

Colaborarea cu părinţii a fost reflectată in participarea la lectoratele cu părinţii si 

sesiunile de consiliere individuala şi de grup acordată părinţilor. Astfel, au fost organizate 

2238 sesiuni de consiliere individuală, 528 sesiuni de consiliere de grup având 1730 părinţi.

 S-a constatat o creştere constantă a solicitărilor de consiliere din partea părinţilor, prin 

numărul de cereri primite de CJRAE şi CJAP/CSAP/CIAP. 

 

2. Scurtă informare referitoare la programele importante derulate in CSAP/CIAP/CJAP 

 
Nr 

Crt 

Titlul programului Tipul 

programului 

Număr 

de 

progra

me 

derulat

e 

Grupul 

ţintă 

Număr 

de 

participa

nţi 

 

Evaluare/  

certificare 

Da/Nu 

1 Fii inteligent nu violent! 

Comunicare și conflict 

Violența naște violență! 

Violența în școală și în afara ei! 

100% Tolerant 

Program de 

consiliere cu 

scopul de 

combatere și 

prevenire a 

actelor de 

violență în 

mediul școlar 

111 Elevi   Partenriat cu 

IPJ Călărași 

2 Eu și prietenii mei! Program de 

relaționare 

corectă în cercul 

de prieteni 

1 Elevi    
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3 Calculatorul – prieten sau dușman? 

Sigiranța pe INTERNET 

Rolul tehnologiei 

în activitatea 

școlară 

11 Elevi    

4 Prevenirea delincvenței juvenile Prevenirea 

actelor de 

delincvență 

juvenilă 

1 Elevi   Parteneriat cu 

IPJ 

5 Imaginea şi stima de sine Autocunoaştere 

și dezvoltare 

personală 

11 Elevii 

claselor 

I - XII 

 Nu 

6 Alege liber libertatea Program de 

prevenire a 

comportamentelo

r distructive 

1 Elevi ai 

claselor 

a VII și 

a VIII 

 Parteneriat cu 

Asociația 

Mâini deschise 

și Asociația 

Pro Vita 

Internațional 

7 Sunt informat! 

Drogurile, risc personal și social 

Prevenire 

comportamente 

de risc. 

Drogurile, risc 

personal şi social 

11 Elevi  Parteneriat cu 

CEPECA 

8 Imi prgătesc viitorul! Activitate OSP 1 elevi   

9 De Crăciun să fim mai buni! Acţiune de 

voluntariat din 

cadrul SNAC 

Săptămâna 

legumelor și 

fructelor 

11 Elevi și 

cadre 

didactice 

  

10 Săptamâna Şcoala Altfel Formarea de 

abilități socio-

emoționale, 

culturale, de 

voluntariat, 

juridice 

1 Elevi    

11 Vreau să am abilități socio 

emoționale bine dezvoltate pentru a 

deveni un adult independent! 

Dezvoltarea 

abilităților socio-

emoționale  

1 Elevi ai 

claselor 

primare 

  

12 Educație fără vârstă! Proiect 

educațional 

dedicat 

Festivalului 

Național al 

Șanselor Tale 

1 Elevi și 

cadre 

didactice 

  

13 Târgul Ofertelor Educaţionale Orientare şcolară 

şi profesională 

1 Elevii 

claselor 

a VIII a 

din 

judeţul  

Călăraşi 

 Nu 

14 Ziua Porţilor Deschise  

Olteniţa 

Orientare şcolară 

şi profesională 

1 Elevii 

claselor 

a VIII a 

din 

540 Nu 
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judeţul  

Călăraşi 

15 Săptămâna voluntariatului Dezvoltarea 

spiritului civic 

1 Preşcola

ri 

Elevii 

claselor 

IX - XII 

179 Nu 

16 Proiect Şcoli pentru un viitor verde Adoptarea unui 

stil de viaţă 

sănătos 

1 claselor 

IX - XII 

68 Nu 

17 Campania Antifumat Prevenirea 

comportamentelo

r de risc 

1 claselor 

IX - XII 

356 Nu 

18 Participarea în cadrul proiectului 

Zero Microbi, 100% sănătate 

Adoptarea 

stilului de viaţă 

sănătos 

1 Clasele I 

-  VIII 

160 Nu 

19 Alege o carieră ce ţi se potriveşte! Orientare şcolară 

şi profesională 

1 Clasele 

XII -   

XIII 

Clasele 

IX - XII 

 

728 Nu 

20 Managamentul prezenţei la şcoală  Prevenirea 

absenteismului 

şi abandonului 

şcolar 

1 Clasele  

 V - VIII 

IX - XII 

1340 Nu 

21 Club de Iniţiativă Comunitară 

IMPACT Danubius 

Implicare în 

comunitate 

1 Clasele 

IX - XII 

135 Nu 

22 Catastrofe naturale Cunoaşterea 

fenomenelor 

naturale şi a 

mijloacelor de 

apărare 

1 Clasele I 

VIII 

100 Nu 

23 Spune STOP discriminării Informare cu 

privire la 

consecinţele 

comportamentul

ui 

discriminatoriu 

1 Clasele I 

VIII 

100 Nu 
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CAP.IX.  DOMENIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV 
  

IX.1. CHELTUIELI PUBLICE PENTRU EDUCAŢIE, AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

     a)  ISJ CĂLĂRAŞI           

                 
Categorii de cheltuieli 2017 

 

          2018 

Cheltuieli de la bugetul de stat - Total  12.457.904 161.149.666 

Titlul I – Cheltuieli de personal 6.240.228 

 

157.097.702 

Titlul II – Bunuri şi servicii 822.367 512.718 

Titlul VII – Alte transferuri  

Programe din fondul social european   

182.169 341.122 

Titlul VIII – Asistenţă socială 2.708.308 

 

1.487.529 

Cheltuieli de capital 

Titlul X – Active nefinanciare - Burse 

2.143.829 

 

1.653.544 

Titlul XIII – Active nefinanciare- 

investitii 

361.000 57.051 

Titlul XIX – Rambursări de credite 0 0 

  

     

  b) ISJ CĂLĂRAŞI ŞI UNITĂŢI CONEXE    

                      

Categorii de cheltuieli 2017 

 

          2018 

Cheltuieli de la bugetul de stat - Total 8.434.244 

 

6.377.667 

Titlul I – Cheltuieli de personal 5.666.633 

 

4.844.478 

Titlul II – Bunuri şi servicii 822.367 

 

508.371 

Titlul VII – Alte transferuri  

Programe din fondul social european   

182.169 

 

341.122 

Titlul VIII – Asistenţă socială 1.402.075 

 

626.645 

Cheltuieli de capital 

Titlul X – Active nefinanciare - Burse 

0 

 

0 

Titlul XII - Împrumuturi 0 0 

Titlul XIII – Active nefinanciare-

Constructii 

361.000 

 

57.051 
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 IX.2.    Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” – an scolar 2017-2018 

 

Număr de beneficiari : 747 

 

          În anul şcolar 2017-2018 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 modificarile şi completările ulterioare. În conformitate  cu Nota de 

aprobare MENCS  nr.54656/05.11.2016 în anul şcolar 2017-2018 s-a aprobat un număr de 747 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 2017-2018 un număr de 989 elevi care au beneficiat de un ajutor financiar lunar de 200 lei 

reprezentand cuantum protective sociala “Burse profesioanale”.   

 În anul şcolar 2017- 2018, 5 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. 

 

 

 IX.3. 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, 235 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 214.300 lei necesară 

decontării facturilor echivalente achiziţiilor de calculatoare. 

 

IX.4. Manuale şi rechizite şcolare  

 

            În conformitate cu OMEN nr.3398/28.02.2017, şi cu precizările din calendarul procesului de 

completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retiparituri, pentru anul şcolar 2017 - 2018 s-au 

achiziţionat manuale şcolare pentru clasele VI-XII de la un număr de 29 edituri, suma achitată de către 

ISJ Călăraşi fiind de 294.995 lei din totalul sumei  de 295.800 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 VI-a         - suma achitată către edituri este de 39.541 lei; 

             - pentru clasa a VII-a        - suma achitată către edituri este de 40.215 lei; 

             - pentru clasa a VIII-a      - suma achitată către edituri este de 39.651 lei; 

             - pentru clasa a IX-a    - suma achitată către edituri este de 27.054 lei  

             - pentru clasa a X-a       - suma achitată către edituri este de 35.123 lei; 

             - pentru clasa a XI-a        - suma achitată către edituri este de 49.550 lei; 

             - pentru clasa a XII-a     -   suma achitată către edituri este de 52.750 lei   
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            Până la 10 septembrie 2018 au fost distribuite de către Inspectoratul Şcolar toate manualele 

şcolare retipărite către toate unităţile de învăţământ. 

             În anul şcolar 2017-2018 au fost achiziţionate 7.400 pachete rechizite şcolare pentru elevi 

conform Adresa MENCS nr.22/DGE/22.02.2018, după cum urmează: 

- clasa pregatitoare – 1.150 pachete; 

- clasa I – 1.000 pachete; 

- clasele II- IV – 2.400 pachete; 

- clasele V-VII – 2.050 pachete; 

- clasa VIII – 800 pachete.   

        Valoarea totală a rechizitelor achiziţionate este de 140.808 lei 

 

IX.5. Investiţii  

          

            În judeţul Călăraşi, în anul şcolar 2017-2018, s-au întocmit procesele verbale de recepţie finală 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, se  lucrează 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. 

 

IX.6. Microbuze şcolare  
      

     La nivelul  județului exista un număr de 77 microbuze scolare, 17 dintre aceste au un grad de uzura 

ridicat si  sunt nefunctionale. In luna mai 2018 , s-au mai solicitat ,prin adresa transmisă Prefecturii 

Calarasi, încă 22 de microbuze școlare pentru inlocuirea celor nefunctionale si pentru acoperirea 

necesarului la nivelul judetului in vederea asigurării transportului elevilor  in conditii de sigurantă.              

În anul scolar 2017-2018, în judeţul Călăraşi, nu au fost repartizate microbuze şcolare.  

 

 

                 

  

          
 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL   INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 

PROF. ELENA MIHĂILESCU              PROF. STELUȚA CARAION 

 


