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1. Context 
 

Politic: 

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Dolj, având la bază principiul 

descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a 

activităţii. Din fericire, la nivelul judeţului, mai ales în mediul urban, în urma descentralizării 

administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de 

învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog 

constructiv. Şi în mediul rural, în ultimii ani, cu sprijin guvernamental, comunităţile locale au 

prioritizat crearea unor condiții optime, de nivel calitativ ridicat, pentru educaţie. 

Economic: 

Putem considera ca ramuri economice prioritare la nivelul judeţului: industria de automobile, 

industria chimică, legumicultura, dar nu toate acestea prezintă interes pentru elevi, nefiind considerată 

importantă popularizarea activităţilor specifice acestora în rândul lor. 

Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor, influenţează negativ posibilitatea lărgirii 

bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii nemaifiind dispuşi să sprijine 

financiar şcoala.  

Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale se implică în susţinerea factorilor implicaţi în 

reabilitarea şcolilor pentru a asigura desfăşurarea unui proces educaţional într-un cadru adecvat în 

scopul înregistrării unei participări mai active la programele europene. 

Social: 

Existenţa sărăciei, ca şi a unor programe mass – media neadecvate, generatoare de delincvenţă 

în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se 

asupra contracarării efectelor negative mai sus menţionate. 

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de 

problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de 

promovare socială. 

Un număr de mare de elevi cu situaţie materială precară vor beneficia de rechizite şcolare 

gratuite în anul şcolar 2011/2012.  

În acest an şcolar elevii vor beneficia în continuare de programele guvernamentale: „Laptele şi 

cornul”,  „Bani de liceu”, „Euro 200”. 

Tehnologic: 

La nivelul judeţului Dolj, există suficiente spaţii de formare a cadrelor didactice şi elevilor, 

utilate cu aparatura necesară. În mediul urban şi chiar în unele zone rurale, majoritatea familiilor 

beneficiază de televiziune prin cablu, copiii putând urmări programe educaţionale pe canale ca 

Discovery, Animal Planet, National Geographic sau România Cultural. 

Din nefericire, numărul calculatoarelor personale existente în familiile elevilor este foarte mic, 

fapt ce impune acţiuni susţinute din partea managerilor în vederea dotării unităţilor şcolare cu reţele de 

calculatoare şi conectare la Internet, ca şi introducerea orelor opţionale de informatică încă de la 

nivelul învăţământului primar. 

Dotările masive cu echipament tehnic de bună calitate pentru crearea cadrului propice 

desfăşurării orelor de informatică a permis să fie implementat programul de Asistenţă Educaţională 

pentru Licee, bază a sistemului Educaţional Informatizat.  

Ecologic: 

Odată cu evoluţia societăţii omeneşti, ultimele descoperiri ale ştiinţei au arătat necesitatea 

„întoarcerii la natură”, în sensul conştientizării tuturor categoriilor de cetăţeni asupra importanţei 

creării şi păstrării unui mediu curat. 

În acest sens, I.S.J. Dolj îşi propune implementarea şi încurajarea iniţiativelor privind 

desfășurarea de acţiuni extraşcolare şi extracurriculare în acest sens. 
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2. Rețea școlară 
 

Numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică acreditate, care au funcționat în anul 

școlar 2010-2011, statistic, se prezintă astfel:  

-193 unități cu personalitate juridică – 21 grădinițe, 125 structuri cu clasele I-VIII, 3 SAM, 44 unități 

de învățământ de nivel liceal 

-4 unități de învățământ de nivel special 

-1 CJRAE 

 

 În plus, au funcționat 1 Palat al Copiilor, 5 cluburi ale copiilor și Clubul Sportiv Școlar 

Universitatea. 

 

Numărul unităților de învățământ fără personalitate juridică ( respectiv unități de învățământ ce 

au funcționat ca structuri ) din anul școlar 2010-2011  a fost structurat astfel:  

-542 structuri din care 354 grădinițe, 134 structuri cu clasele I-IV, 54 structuri cu clasele I-VIII 

 

În anul școlar 2010-2011 efectivele de elevi la nivelul județului Dolj au fost următoarele: 84503 

elevi, din care 19760 preșcolari. 

 

Au fost 9569 norme finanțate de Consiliul Județean și Consiliul Local din care 7160,5 personal 

didactic, 776 didactic auxiliar, 1632,5 nedidactic, iar nome finanțate de MECTS au fost 125,5 didactic, 

9,5 auxiliar și 28 nedidactic. 

 

La data de 31.08.2010, situația realizării planului de școlarizare s-a prezentat astfel: 

 Învățământ liceal:  -   clasa a IX a zi realizat în proporție de 95% 

- clasa a IX a seral în proporție de 40% 

- clasa a IX a frecvență redusă în proporție de 100% 

- clasa a IX a zi, elevi cu deficiențe în proporție de 66,7% 

- clasa a XII a rută progresivă, zi în proporție de 93,5% 

 Învățământ profesional:  -   an de completare, zi realizat în proporție de 96% 

- an de completare, seral în proporție de 75% 

- an de completare, seral în proporție de 100% 

Trebuie menționat faptul că aceasta este situația rezultată în urma etapelor prevăzute de 

calendarul admiterii în învățământul liceal de stat până la data mai sus menționată, urmând ca în prima 

parte a lunii septembrie 2010 admiterea în învățământul preuniversitar de stat să continue astfel: 

 A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații care nu 

împlinesc 18 ani până la data de 13 septembrie inclusiv: în această etapă, în perioada 1 – 10 

septembrie 2010 s-au repartizat absolvenții clasei a VIII a care nu au participat la nici o repartizare sau 

nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie 

sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare. 

 Admiterea în învățământul seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile 

anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 12 septembrie 2010: în această etapă, în 

perioada 1 – 7 septembrie 2010  s-a realizat înscrierea candidaților la centrul unic de înscriere 

organizat la I.S.J. Dolj, iar în data de 10 septembrie 2010 a avut loc loc ședința publică de repartizare. 

Astfel, în urma parcurgerii acestor etape s-a definitivat  modul de realizare a planului de 

școlarizare. De menționat faptul că există deja solicitări de suplimentare a planului de școlarizare 

aprobat la Grupul Școlar „C.D. Nicolăescu Plopșor” Plenița cu două clase a IX a, învățământ de zi și la 

Grupul Școlar „Horia Vintilă” Segarcea cu o clasă pentru an de completare, zi. Având în vedere faptul 

că dezideratul I.S.J. Dolj este de a realiza școlarizarea tuturor absolvenților de clasa a VIII a și că este 

evident că cei care au solicitat un loc în cele două unități școlare menționate nu au avut posibilitatea de 

a se întreține la studii în Craiova, se va aproba înființarea acestor clase prin diminuarea planului de 

școlarizare de la unitățile liceale craiovene la care nu au existat suficiente solicitări. 
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3. Examene naționale – rezultate elevi la olimpiade școlare 
 

3.1 EVALUARE NAȚIONALĂ 

 
 Măsuri întreprinse pentru asigurarea dotării unităţilor de învăţământ/centrelor de 

examen şi zonale de evaluare, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare 

de funcţionare, calculatoare, aparat radio, telefon, fax, conexiune la internet, 

consumabile. 

Toate unitățile de învățământ cu clase de ciclu gimnazial din județul Dolj sunt dotate cu aparatură 

din anul 2007. Centrele de Examen şi Centrele Zonale de Evaluare au dispus de un  număr 

suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la Internet, 

materiale consumabile, aparat radio, dulap metalic etc. 

 Legalitatea înscrierii candidaţilor la evaluarea națională. 

În perioada 13-15 iunie 20011 prevăzută în Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4801 / 31.08.2010, cu 

privire la organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 

2010-2011, ce cuprinde Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-

a, în anul școlar 2010-2011, în urma validării situației la învățătură și purtare pentru elevii de clasa 

a VIII-a,  s-au înscris un număr de 7004 candidați. Nu s-au înregistrat probleme în ceea ce priveşte 

dosarele acestora. 

 Arondarea elevilor pe unităţi de învăţământ și Centre de examen. 

Au fost constituite Centrele de examen în fiecare unitate de învățământ / centre de examen cu 

absolvenți de clasa a VIII-a, numărul acestora este 157. În unitățile de învățământ care au structuri 

și mai mult de 10 absolvenți de clasa a VIII-a, probele s-au desfășurat în locațiile în care elevii au 

făcut cursurile la ciclul gimnazial. 

 Arondarea unităților de învățământ / Centrelor de examen pe centre zonale de 

evaluare. Constituirea de comisii/ subcomisii aflate sub efectivul prevăzut de 

metodologii. 

Repartizarea Centrelor Zonale de Evaluare s-a realizat conform solicitării aprobate de M.E.C.T.S. 

Au fost constituite 2 centre zonale de evaluare la care au fost arondate un număr de 73 unități de 

învățământ pentru CEZ 1 și un număr de 84 unități de învățământ pentru CEZ 2. Nu a fost necesară 

constituirea de comisii / subcomisii sub efectivul prevăzut în Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4801 / 

31.08.2010, cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a 

în anul școlar 2010-2011, ce cuprinde Metodologia de Organizare și Desfășurare a evaluării 

naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011. 

 Existenţa aprobărilor comisiei naţionale/comisiei judeţene pentru cazurile speciale. 

A existat o singură solicitare pentru cazuri speciale, aprobată de Comisia Județeană și transmisă 

atât unității de învățământ cât și M.E.C.T.S. prin adresele nr. 2713 / 16.06.2011. 

 Organizarea transportului şi a securităţii lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a 

evaluării naţionale. 

Ca urmare a adreselor nr. 3558 / 10.06.2011 către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj aceste instituții au asigurat transportul și securitatea 

lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a evaluării naționale, prin subunitățile teritoriale, conform 

adresei I.P.J. Dolj nr. 7032 / 17.06.2011. Reprezentanți ai instituțiilor menționate anterior au însoțit 

președinții și membrii din centrele de examen. 

 Asigurarea asistenţei medicale şi a pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 

Ca urmare a adreselor nr. 3558 / 10.06.2011, către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă “Frații Buzești” Craiova, 

Poliția Locală Craiova și Direcția de Sănătate Publică Dolj a fost asigurată asistența medicală în 



6 

 

fiecare centru de examen, conform adresei DSP Dolj nr. 5069 / 14.06.2011, precum  și  

paza/ordinea pe durata probelor scrise, conform adresei I.P.J. Dolj nr. 7032 / 17.06.2011. 

 Legalitatea constituirii comisiei judeţene, a comisiilor din unităţile de 

învăţământ/centrele de examen şi centrele zonale de evaluare. 

Constituirea comisiilor s-a făcut prin decizii ale Inspectorului Şcolar General, cu respectarea 

prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a 

VIII-a în anul școlar 2010-2011, Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4801 / 31.08.2010, după cum 

urmează: Comisia Judeţeană prin decizia nr. 1764 / 15.10.2010, Comisiile din unitățile de 

învățământ / centrele de examen prin decizia 1680 / 18.06.2011, iar centrele zonale de evaluare 

prin deciziile 1681 / 18.06.2011 și 1682 / 18.06.2011. 

 Instruirea asistenţilor, a membrilor şi a preşedinţilor de comisii din UÎ/CE şi CZE. 

Sâmbătă 18.06.2011 la ora 10:00 în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Dolj a avut 

loc instruirea președinților comisiilor din unitățile de învățământ / centrele de examen, conform 

P.V.. Tot atunci, în aceeași locație, s-a efectuat tragerea la sorți a evaluatorilor și instruirea 

acestora, de la ora 11:00 pentru proba scrisă la limba română, iar de la ora 12:00 pentru proba 

scrisă la matematică, conform P.V. Președinții comisiilor din unitățile de învățământ / centrele de 

examen au instruit membrii și asistenți luni 20.06.2011 și miercuri 22.06.2011, de la ora 7:00, 

conform P.V.. Luni 20.06.2011, de la ora 10:30 au fost instruiți președinții, membrii și secretarii 

din centrele zonale de evaluare, conform P.V.. 

 Informarea candidaţilor privind arondarea şcolilor la UÎ/CE. 

Nu a fost necesară informarea candidaţilor privind arondarea deoarece a existat centru de examen 

în fiecare unitate de învățământ. 

 Repartizarea candidaţilor pe sălile de clasă şi afişarea la loc vizibil. 

Repartizarea candidaților în sălile de clasă s-a realizat și afișat în toate centrele de examen pe data 

de 17.06.2011. 

 Existenţa foilor tipizate pentru lucrările scrise. 

Foile tipizate pentru lucrările scrise au fost comandate prin intermediul Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj și au fost distribuite unităților de învățământ pe bază de P.V. 

 Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi raportarea către M.E.C.T.S. 

Înregistrarea situațiilor statistice zilnice și raportarea s-a realizat conform graficului și solicitărilor 

C.N.E.E. din cadrul M.E.C.T.S. 

 Necuprinderea, în comisii, a persoanelor implicate în disfuncţionalităţi ale examenelor 

din anii anteriori. 

S-a respectat principiul necuprinderii în comisii a persoanelor implicate în disfuncționalități ale 

examenelor din anii anteriori. 

 Măsurile de descurajare a strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi / părinţi / 

alte persoane fizice sau juridice. 

În fiecare unitate de învățământ a fost prelucrată Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. 

nr. 4801 / 31.08.2010, în ședințe ale consiliilor profesorale, ședințe cu părinții ale elevilor de clasa 

a VIII-a, ore de consiliere și orientare, conform P.V. din registrele fiecărei unități de învățământ cu 

elevii de clasa a VIII-a. Au fost luate toate măsurile de descurajare a strângerii de fonduri şi 

asigurării de protocoale. 

 Monitorizarea organizării şi desfăşurării evaluării naţionale. 

Reprezentantul M.E.C.T.S., însoţit de un membru al Comisiei Judeţene, a monitorizat organizarea 

și desfășurarea evaluării naționale, prin sondaj, în unități de învățământ / centre de examen precum 

și în centrele zonale de evaluare, urmărind cu predilecţie modul cum membrii comisiilor îşi 

respectă atribuţiile. Nu s-au constatat sincope în buna desfăşurare a acestui examen. 
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 Rezultate  

 

 
REZULTATE FINALE - EVALUARE NAŢIONALĂ 2011, JUDEŢUL DOLJ 

   

 

LIMBA 

ROMÂNĂ 
  

  
Transe de note. Numar de elevi cu note intre: 

  
Numar 

de 

inscrisi 

Numar 

de 

prezent

i 

Nu

mar 

de 

eli

min

ati 

Numa

r de 

evalu

ati 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

Total: 6999 6756 0 6756 61 110 237 210 1016 1046 1194 1427 1385 70 

Mediu 

urban: 
3502 3437 0 3437 17 31 68 66 351 442 585 821 995 61 

Mediu 

rural: 
3497 3319 0 3319 44 79 169 144 665 604 609 606 390 9 

Sex 

feminin 
3425 3316 0 3316 15 34 67 50 347 440 567 808 934 54 

Sex 

masculin 
3574 3440 0 3440 46 76 170 160 669 606 627 619 451 16 

               

 
Matematică     Transe de note. Numar de elevi cu note intre: 

  

Numar 

de 

inscrisi 

Numar 

de 

prezent

i 

Nu

mar 

de 

eli

min

ati 

Numa

r de 

evalu

ati 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 
10 

Total: 6278 6163 0 6163 58 239 549 1097 1421 936 680 574 501 108 

Mediu 

urban: 
3076 3056 0 3056 23 96 240 431 610 427 379 369 384 97 

Mediu 

rural: 
3202 3107 0 3107 35 143 309 666 811 509 301 205 117 11 

Sex 

feminin: 
3171 3130 0 3130 32 117 269 475 664 486 396 340 289 62 

Sex 

masculin 
3107 3033 0 3033 26 122 280 622 757 450 284 234 212 46 

 

 

 

 

3.2 BACALAUREAT 
 

Pentru buna desfășurare și organizare a examenului de bacalaureat 2011, au fost parcurse 

următoarele etape: 

- A fost emisă decizia Inspectorului Școlar General nr. 903/15.02.2011 de constituire a 

Comisiei Județene Dolj pentru examenul de bacalaureat 2011. Toți membrii comisiei au 

semnat fișele de atribuții și declarațiile pe propria răspundere. 

- Au fost emise decizii (de către inspectorul școlar general ) pentru componența nominală a 

comisiilor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - pe baza propunerilor 

transmise de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ și cu avizul 

inspectorilor de specialitate - acolo unde a fost necesar, precum și decizii pentru centrele de 

examen și centrele zonale de evaluare. 

- La fiecare probă – în fiecare din cele două sesiuni -  au fost transmise adrese,  pentru 

solicitarea sprijinului în buna organizare și desfășurare a probei, către: 
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- Direcția de Sănătate Publică Dolj pentru  ca în zilele menționate să fie 

asigurată prezența personalului medical în centrele de evaluare/examen.  

- RDS/RCS, Romtelecom, Electrica pentru a fi luate toate măsurile necesare 

astfel încât să se evite eventualele disfuncționalități tehnice – privind furnizarea 

energiei electrice, fiind necesară obligatoriu și conectarea la Internet. 

-Inspectoratul de Poliție Județean, Poliția Locală, Inspectoratul Județean de 

Jandarmi Dolj pentru păstrarea  ordinii publice în centrele în care s-au susținut 

probe și pentru transportul lucrărilor scrise. 

Toate instituţiile contactate au răspuns prompt şi cu eficacitate – apreciind aici sprijinul 

Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi PoliţiaLocală , contribuind astfel la 

desfăşurarea în condiţii optime a examenului de Bacalaureat 2011.  

 -    A fost întocmit planul de rezervă destinat rezolvării situațiilor excepționale apărute în cazul 

în care, din motive externe, nu se poate realiza conexiunea la Internet. 

- Au fost realizate instruiri ale membrilor comisiilor din unitățile de învățământ, din centrele de 

examen și de evaluare – inclusiv ale examinatorilor – de către Comisia Județeană. 

- Pe tot parcursul derulării probelor membrii Comisiei Județene au monitorizat – având 

depuse la sediul CJ documentele  

respective/ rapoarte tematice– organizarea și desfășurarea examenului în centrele de evaluare/examen. 

- Centrele de examen şi centrele zonale de evaluare au fost dotate cu logistica necesară 

organizării şi desfăşurării în bune condiţii a examenului, astfel: minim 3 copiatoare în stare 

de funcţionare care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat 

în maxim 20 de minute, imprimante funcţionale compatibile, calculatoare pentru elaborarea 

listelor cu rezultate şi a altor documente necesare comisiei, aparat TV, radio, telefon, fax, 

consumabile, etc. 

- Tragerea la sorți electronică în ședință publică pentru membrii comisiilor din centrele de 

examen și centrele zonale de evaluare s-a realizat duminică, 26 iunie 2011 pentru prima 

sesiune de examen, respective sâmbătă,  27 august 2011 pentru a doua sesiune. Toţi 

preşedinţii, vicepreşedinţii, membrii, secretarii comisiilor şi evaluatorii au fost instruiţi, sub 

semnătură, în cadru şedinţelor publice de tragere la sorţi şi instruire. Au semnat declaraţiile, 

pe propria răspundere şi fișele tip, de luare la cunoştinţă asupra răspunderii şi atribuţiilor. 

Comisia Judeţeană a pus la dispoziţia comisiilor machete cu atribuţiile fiecăruia, pentru a fi 

semnate în centrele de examen şi de evaluare, precum și modele pentru documentele 

necesare bunei organizări a centrelor. Pentru instruirea profesorilor-asistenţi, s-au încheiat 

procese verbale în fiecare zi de probă scrisă, în cadrul centrelor de examen, iar pentru 

evaluatori în centrele zonale de evaluare. 

-Pe ușa de la fiecare sală de examen au fost afișate următoarele precizări: 
- ,,Art 56 (2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, 

dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, 
precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Asistenţii vor verifica 
respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea 
dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la 
eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, 
indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea 
asistenţilor. 

- ART 70 (10) Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau 

tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din 

examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele 

promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice 

şi digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat. 

- Art. 96 – (1) Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de 

fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de 
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bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia 

sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați. 

- Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-

a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.” 

- De asemenea, au fost afișate prevederile conform cărora sălile și centrele de examen au fost  

monitorizate video. 

-Conform metodologiei repartizarea candidaților pe săli și listele au fost afișate atât la nivelul unităților 

de învățământ –la avizier, cât și pe fiecare ușă a sălilor de clasă respective  cu 24 de ore înainte de 

începerea primei probe scrise. 

-A fost transmisă o notă telefonică - și postată pe site-ul ISJ – prin care se prelucra art. 95 din 

Metodologie: ,,Se interzice cu desăvârșire colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor 

fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană 

care are rude în rândul candidaților, fonduri care au ca destinație asigurarea cazării, a meselor 

sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare.” 

 Pe timpul desfășurării probelor scrise,  în toate sălile de examen de la nivelul județului Dolj au 

fost montate camere de supraveghere/web conform PROCEDURII referitoare la supravegherea video 

a desfășurării probelor scrise de evaluare a competențelor formate pe durata învățământului liceal 

(proba E a examenului de bacalaureat - 2011), procedura ISJ Dolj  nr. 3770/17.06.2011, revizuită. 

 

 

REZULTATE 

Bacalaureat - Sesiunea iunie-iulie 2011 

 

Form

a de 

invat

aman

t 

Nr 

elevi 

inscri

si 

Nr. 

elevi 

prezen

ti 

Nr. 

elevi 

neprez

entati 

Nr. 

elevi 

elimi

nati 

Numar 

de 

candid

ati 

respins

i 

Din care cu 

medii: Nr. 

elevi 

reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 
10 

Zi 5829 

5644 

(96.83

%) 

185 

(3.17%

) 

18 

(0.32

%) 

2975 

(52.71

%) 

2711 

(91.1

3%) 

264 

(8.87

%) 

2651 

(46.97

%) 

788 

(29.7

2%) 

689 

(25.9

9%) 

650 

(24.5

2%) 

514 

(19.3

9%) 

10 

(0.38%

) 

Seral 1123 

935 

(83.26

%) 

188 

(16.74

%) 

6 

(0.64

%) 

840 

(89.84

%) 

795 

(94.6

4%) 

45 

(5.36

%) 

89 

(9.52%

) 

81 

(91.0

1%) 

7 

(7.87

%) 

1 

(1.12

%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

Fără 

frecv

enţă 

4 
4 

(100%) 
0 (0%) 

0 

(0%) 

3 

(75%) 

1 

(33.3

3%) 

2 

(66.6

7%) 

1 

(25%) 

1 

(100

%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

Frecv

enţă 

redus

ă 

265 

227 

(85.66

%) 

38 

(14.34

%) 

2 

(0.88

%) 

185 

(81.5%

) 

171 

(92.4

3%) 

14 

(7.57

%) 

40 

(17.62

%) 

33 

(82.5

%) 

3 

(7.5%

) 

1 

(2.5%

) 

3 

(7.5%

) 

0 (0%) 

Dista

nţă 
0 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 (0%) 

TOT

AL 
7221 

6810 

(94.31

%) 

411 

(5.69%

) 

26 

(0.38

%) 

4003 

(58.78

%) 

3678 

(91.8

8%) 

325 

(8.12

%) 

2781 

(40.84

%) 

903 

(32.4

7%) 

699 

(25.1

3%) 

652 

(23.4

4%) 

517 

(18.5

9%) 

10 

(0.36%

) 

 

 

 

Ca urmare a procentului de promovare a absolvenţilor din unităţile de învăţământ de la nivelul 

județului Dolj la examenul de Bacalaureat 2011 – sesiunea iunie-iulie ( respectiv 40,84%),  Comisia 

Județeană de Bacalaureat Dolj a solicitat conducerii unităților de învățământ de nivel liceal 

următoarele documente: 

1. Xerocopia procesului verbal de la şedinţa de analiză a acestor rezultate. 
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2. Statistica procentului de promovabilitate pe discipline și pe clase – inclusiv  pe  forma de învățământ și 

serie ( curentă sau anterioară). 

3. Planul de măsuri propus în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la examenul de Bacalaureat 2011 – 

sesiunea august-septembrie. 

4. Programul/graficul de pregătire suplimentară al candidaților  pentru perioada 18 iulie-19 august 2011. 

Xerocopie după procesul verbal de aducere la cunoștința părinților și elevilor a programului/graficului 

de pregătire suplimentară 

 

 

 

Bacalaureat - Sesiunea august-septembrie 2011 

 

Forma 

de 

invatam

ant 

Nr 

elevi 

inscri

si 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. 

elevi 

neprez

entati 

Nr. 

elevi 

elimina

ti 

Numar 

de 

candid

ati 

respins

i 

Din care cu 

medii: Nr. 

elevi 

reusit

i 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 
6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 
10 

Zi 2959 
2488 

(84.08%) 

471 

(15.92

%) 

10 

(0.4%) 

2108 

(84.73

%) 

1923 

(91.22

%) 

185 

(8.78

%) 

370 

(14.8

7%) 

303 

(81.8

9%) 

61 

(16.4

9%) 

3 

(0.81

%) 

3 

(0.81

%) 

0 

(0%

) 

Seral 805 
493 

(61.24%) 

312 

(38.76

%) 

5 

(1.01%

) 

471 

(95.54

%) 

433 

(91.93

%) 

38 

(8.07

%) 

17 

(3.45

%) 

15 

(88.2

4%) 

1 

(5.88

%) 

1 

(5.88

%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

Fără 

frecvenţă 
2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

1 

(50%) 

1 

(100%) 

0 

(0%) 

1 

(50%

) 

1 

(100

%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

Frecvenţ

ă redusă 
175 

115 

(65.71%) 

60 

(34.29

%) 

0 (0%) 

104 

(90.43

%) 

95 

(91.35

%) 

9 

(8.65

%) 

11 

(9.57

%) 

9 

(81.8

2%) 

2 

(18.1

8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%

) 

TOTAL 3941 

3098 

(78.61%

) 

843 

(21.39

%) 

15 

(0.48%

) 

2684 

(86.64

%) 

2452 

(91.36

%) 

232 

(8.64

%) 

399 

(12.8

8%) 

328 

(82.2

1%) 

64 

(16.0

4%) 

4 

(1%) 

3 

(0.75

%) 

0 

(0

%) 

 

Ca urmare a finalizării celor două sesiuni din cadrul examenului de Bacalaureat 2011 la 

solicitarea Comisei Județene vor fi transmise ISJ – de către toate unitățile de învățământ - următoarele 

documente: 

1.Statistica procentului de promovabilitate pe discipline și pe clase per total ( cele două sesiuni )  

inclusiv  pe  forma de învățământ (zi, seral, fără frecvență, frecvență redusă ) și serie ( curentă sau 

anterioară). 

2.Xerocopia procesului verbal de la şedinţa de analiză a acestor rezultate. 

3.Planul de măsuri propus în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la examenul de Bacalaureat 2012.  

4.Programul/graficul de pregătire suplimentară al candidaților  pentru semestrul I, an școlar 2011-

2012. 

5.Xerocopie după procesul verbal de aducere la cunoștința părinților și elevilor a 

programului/graficului de pregătire suplimentară. 

 În urma centralizării datelor Comisia Județeană Dolj propune următorul plan de măsuri: 

1.  Întocmirea de urgenţă a unui portofoliu de sarcini obligatorii - existent la nivelul fiecărui diriginte 

al claselor de elevi care vor susţine examenul de  BACALAUREAT 2012 - în vederea optimizării 

optimizării pregătirii elevilor – de genul următor (ca model): 

2.Afişarea pe uşa sălilor de clasă cu elevi de clasa a XII-a – în interior sau la avizierul clasei – a 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de BACALAUREAT 2012 – pe scurt, partea 

care interesează elevii, a calendarului aferent precum şi a graficului de pregătire suplimentară, sala, 

ora, profesorul, disciplina. 
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3.Convocarea şedinţelor cu părinţii elevilor claselor terminale şi prelucrarea cu aceştia a documentelor 

prezentate la punctul 1 – invitarea la aceste şedinţe a conducerii unităţii şi a profesorilor implicaţi. 

4. Fiecare profesor care predă  disciplinele de examen la clasele  XII-a  va concepe un portofoliu aparte 

care să cuprindă: 

                       - programa şi modele de subiecte (după ce acestea vor fi publice); 

                       - materiale ajutătoare; 

                       - dovezi de analiză şi progres şcolar; 

                       - tabele nominale cu elevii şi opţiunile acestora; 

                       - mediile elevilor din anii precedenţi la disciplinele respective; 

                       - graficul de pregătire suplimentară şi prezenţa elevilor la aceste activităţi – care va fi 

prezentat şi părinţilor sub semnătura acestora de luare la cunoştinţă; 

                       - rezultate la simulări, concluzii, propuneri. 

5.Bilunar, directorii sau responsabilii comisiilor vor efectua asistenţe la ore, vor monitoriza 

parcurgerea programei şi ritmicitatea notării. 

6. Responsabilul comisiei CEAC va prezenta în consiliului profesoral şi ori de câte ori este nevoie 

conducerii unităţii aspectele sesizate în această activitate. 

Se impune însă o permanentă monitorizare a respectării planului de măsuri propus astfel încât 

în 2012  procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat la nivelul județului Dolj  să fie mai 

mare față de cel din 2011. 

 
 

3.3 OLIMPIADE NAȚIONALE 2011 
 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

au organizat în vacanța intersemestrială olimpiada națională de limbi romanice (spaniolă, italiană, 

portugheză). 

La olimpiadele naționale elevii din județul Dolj au obținut un număr de 142 premii și mențiuni, 

din care 94 premii și mențiuni M.E.C.T.S. (tabelul 1),   48 alte premii și mențiuni (tabelul 2); 8 elevi 

fiind calificați în loturile lărgite.  

 

Tabelul 1. Premii și mențiuni M.E.C.T.S. la olimpiadele naționale din 2011 

NR. CRT. PREMII ȘI MENȚIUNI 

M.E.C.T.S. 

NR. ELEVI TOTAL PREMII ȘI 

MENȚIUNI M.E.C.T.S. 

1.  Premiul I 13 

94 
2.  Premiul al II-lea 13 

3.  Premiul al III-lea 11 

4.  Mențiune 57 

 

 

Tabelul 2. Alte premii și mențiuni la olimpiadele naționale din 2011 

NR. CRT. ALTE PREMII ȘI 

MENȚIUNI 

NR. ELEVI TOTAL ALTE PREMII 

ȘI MENȚIUNI 

1.  Medalii S.S.M.R. 9 

48 

2.  Medalii 13 

3.  Premii speciale 8 

4.  Mențiuni speciale 5 

5.  Diplome de merit 13 
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În tabelul 3 este prezentată situația rezultatelor obținute de elevii din județul Dolj la olimpiadele 

naționale.  

 

Tabelul 3. Situație rezultatelor pe unități de învățământ la olimpiadele naționale din 2011 

 

Nr

. 

crt

. 

Unitatea de învățământ 

Premii și mențiuni M.E.C.T.S. 

Alte 

premii și 

mențiuni 

Total 

premii și 

mențiuni 

Premiu

l 

I 

Premiu

l 

al II-

lea 

Premiu

l 

al III-

lea 

Menț

iune 

Total 

premii și 

mențiuni 

M.E.C.T.S

. 

1.  
COLEGIUL NATIONAL "CAROL 

I" CRAIOVA 
3 2 2 10 17 14 31 

2.  
COLEGIUL NATIONAL "ELENA 

CUZA" CRAIOVA 
2 1 2 6 11 3 14 

3.  
COLEGIUL NATIONAL "FRATII 

BUZESTI" CRAIOVA 
3 6 1 15 25 21 46 

4.  

COLEGIUL NATIONAL 

"NICOLAE TITULESCU" 

CRAIOVA 

       1 1 

5.  
COLEGIUL NATIONAL "STEFAN 

VELOVAN" CRAIOVA 
  1   1 0 1 

6.  
COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. 

NENITESCU" CRAIOVA 
    2 2 0 2 

7.  
COLEGIUL TEHNIC "ION 

MINCU" CRAIOVA 
    1 1 0 1 

8.  
COLEGIUL TEHNIC "STEFAN 

MILCU" CALAFAT 
   1  1 0 1 

9.  

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI 

MESERII "CONSTANTIN 

BRANCUSI" CRAIOVA 

    2 2 0 2 

10.  

COLEGIUL TEHNIC DE 

INDUSTRIE ALIMENTARA 

CRAIOVA 

    1 1 0 1 

11.  
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 

CRAIOVA 
    1 1 0 1 

12.  

GRUPUL SCOLAR 

"ALEXANDRU MACEDONSKI" 

MELINESTI 

    1 1 1 2 

13.  
GRUPUL SCOLAR "MATEI 

BASARAB" CRAIOVA 
    2 2 0 2 

14.  
GRUPUL SCOLAR "TRAIAN 

DEMETRESCU" CRAIOVA 
    1 1 0 1 

15.  
GRUPUL SCOLAR AGRICOL 

"PETRE BANITA" CALARASI 
  1   1 0 1 

16.  
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

"PETRACHE TRISCU" CRAIOVA 
1 1  1 3 0 3 

17.  
LICEUL DE ARTA "MARIN 

SORESCU" CRAIOVA 
2 1 4 6 13 1 14 

18.  
LICEUL TEORETIC "TUDOR 

ARGHEZI" CRAIOVA 
    2 2 1 3 

19.  SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2   2 4 2 6 
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Nr

. 

crt

. 

Unitatea de învățământ 

Premii și mențiuni M.E.C.T.S. 

Alte 

premii și 

mențiuni 

Total 

premii și 

mențiuni 

Premiu

l 

I 

Premiu

l 

al II-

lea 

Premiu

l 

al III-

lea 

Menț

iune 

Total 

premii și 

mențiuni 

M.E.C.T.S

. 

2 "TRAIAN" CRAIOVA 

20.  

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 

21 "GHEORGHE TITEICA" 

CRAIOVA 

   1 2 3 1 4 

21.  
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 

22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 
       1 1 

22.  

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 

5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI 

 

    1 1 0 1 

23.  

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL 

ORTODOX "SFANTUL 

GRIGORIE TEOLOGUL" 

CRAIOVA 

   1 1 2 3 

 

 

OLIMPIADE INTERNAȚIONALE EUSO 2011 

(Olimpiada de Stiinte a Uniunii Europene 2011) 10-16.04.2011 Prague, Czech Republic 

(Pardubice, Hradec Králové) 

Numele şi prenumele 

elevului Clasa Unitatea de învăţământ 

Prof. 

îndrumător la 

clasă 

Medalie / 

Menţiune  

Dimulescu Cristina 

X Colegiul Național "Frații 

Buzești" Craiova Petrescu Genelia Medalie de Argint 

 

Olimpiada Internațională - limba română 2011 

Numele şi prenumele elevului Clasa 

Unitatea de 

învăţământ 

Prof. 

îndrumător la 

clasă 

Medalie / 

Menţiune  

Călinoiu Raluca VIII 

Școala cu 

clasele I-VIII 

Nr. 2 "Traian" 

Craiova 

Toma Daniela Medalie de Aur 

 

 

4. Managementul Resurselor Umane 
 

În urma verificării încadrărilor realizate la nivelul unităţilor de învăţământ, a fost publicată la 

30.03.2011 lista posturilor/catedrelor  vacante/rezervate pentru anul şcolar 2011-2012, care cuprinde 

1096 de poziţii. Dintre acestea, 169 de coduri au fost ocupate în şedinţa publică din 28.03.2011 pentru 

completarea normei didactice a titularilor. 

 În urma şedinţelor publice de repartizare a cadrelor didactice pentru restrângere de activitate şi 

pretransfer la cerere, organizate în perioada 06-09.05.2011, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, din 

totalul de    posturi/catedre vacante/rezervate pentru anul şcolar 2011-2012 au fost ocupate 

următoarele: 

1. 128 de  poziţii au fost ocupate pentru restrângere de activitate de 101 cadre didactice. 
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2. 86 de coduri au fost ocupate prin detaşare pentru nesoluţionarea restrângerii de a 

restrângerii de activitate de 63 de cadre didactice 

3. 224 de poziţii ocupate pentru pretransfer la cerere de 169 persoane, din care 113 cereri ale 

cadrelor didactice titulare în judeţul Dolj şi 56 cereri ale cadrelor didactice titulare ale altor 

judeţe. 

 

Astfel, după reactualizarea listei posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2011-2012, 

la data de 17.05.2011, rezultă următoarea statistică: 

 

În ceea ce priveşte restrângerea de activitate, dintre cele 183 cadre didactice aflate în 

restrângere de activitate începând cu 01.09.2011, au fost soluţionate 101 persoane, 63 au fost 

soluţionate prin detaşare pe un an, rămânând 19 persoane majoritatea în specializările discipline 

tehnice şi informatică, a căror restrângere nu a putut fi soluţionată, urmând a fi soluţionate în etapele 

următoare. 

Activitatea inspectorilor școlari de specialitate resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu 

Calendarul mişcării de personal, aprobat prin O.MECTS nr. 5886/2009 şi Metodologia privind 

mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.MECTS  nr. 

5885/2009. 

În semestrul I al anului şcolar 2010 – 2011, în perioada 1 septembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, s-au 

desfăşurat următoarele activităţi, pe etape: 

 

1. Au fost întocmite documentele de proiectare anuală și semestrială pentru anul școlar 2010 – 2011.  

2. Au fost elaborate deciziile şi comunicările pentru cadrele didactice detașate și suplinitorii 

repartizaţi pe posturi/catedre/ore, în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011. Menționăm că 

repartizarea pe posturi a fost făcută la propunerea directorilor,  cu aprobarea comisiei paritare de 

le lângă ISJ Dolj din data de 7septembrie 2010 și ca  urmare a ședinței publice din 9 septembrie 

2010. 

3. Au fost întocmite documentele specifice compartimentului şi s-a actualizat baza de date.  

4. Au fost elaborate, de asemenea, deciziile de concedii fără plată, pentru studii şi pentru motive 

personale. 

5. S-au verificat și avizat, împreună cu compartimentul normare-salarizare, statele de funcții ale 

unităților școlare din județul Dolj, pentru anul școlar 2010 – 2011. 

6. Au fost redactate deciziile cadrelor didactice titulare ca urmare a reorganizării reţelei 

şcolare/schimbarea denumirii unităţii de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţ – ianuarie 

2011. 

7. Au fost analizate şi rezolvate contestaţiile făcute de unele cadre didactice.  

8. În  ianuarie, au fost afişate: calendarul  și metodologia privind mișcarea personalului didactic, pe 

site-ul ISJ Dolj, extrase din acestea  pentru etapa ianuarie – februarie. (pensionari începând cu 1 

sept. 2011 şi prelungirile de activitate), precum și graficul verificării încadrărilor pentru toate 

unitățile școlare din județ. 

9. În octombrie – decembrie și ianuarie, s-au efectuat inspecţii tematice, conform graficului  de 

inspecţie al inspectoratului. După fiecare săptămână de control tematic,  a fost elaborat Raport de 

inspecţie pentru sectorul repartizat.  

10. S-au elaborat răspunsuri, în urma verificărilor, la sesizările repartizate compartimentului resurse 

umane. 

Nr. total 

poziţii 

Nr. poziţii 

neocupate 

Nr. poziţii 

ocupate pt. 

completare 

Nr. poziţii 

ocupate pt. 

restrângere 

Nr. poziţii ocupate 

pt. detaşare privind 

nesoluţionarea 

restrângerii 

Nr. poziţii 

ocupate pt. 

pretransfer la 

cerere 

Nr. poziţii 

ocupate pt. 

revenirea 

titularului la 

post 

1416 808 169 128 86 224 1 
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11. Permanent, s-a asigurat consultanţă de specialitate pentru directorii unităţilor de învăţământ şi 

pentru cadrele didactice. 

Începând din luna ianuarie 2011, în conformitate cu noile metodologii privind mişcarea 

personalului didactic – Calendarul mişcării de personal, aprobat prin O.MECI nr. 5615/09.11.2010, 

Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

O.MECT. nr. 5616/09.11.2010, inspectorii de managementul resurselor umane au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

1. Au fost redactate deciziile în urma reorganizării reţelei şcolare şi/sau schimbării denumirii 

unităţilor de învăţământ. 

2. Au fost întocmite documentele de etapă solicitate, având în vedere instrucțiunile primite de la 

MECTS, privind aplicarea Legii nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale.   

3. Au fost verificate încadrările, pentru anul școlar 2011 – 2012, pentru toate unităţile şcolare din 

judeţ, în perioada  februarie – martie 2011. 

4. Au fost respectate termenele stabilite de Calendarul mișcării de personal pentru următoarele 

etape – pensionări, prelungiri de activitate, completări de normă, întregiri de normă, 

transfer/pretransfer, detașare în interesul învățământului - pentru care s-a întocmit documentația 

necesară, au fost afișate pe site și la avizier posturile/catedrele vacante/rezervate, modele de 

cereri, fișa de evaluare pentru transfer și pretransfer, informațiile necesare, graficul desfășurării 

probelor practice/orale în profilul postului. Am organizat și desfășurat ședințele publice pentru 

toate etapele de mișcare a personalului didactic. 

5. Au fost redactate și eliberate deciziile privind toate etapele mișcării de personal respectiv: 

completări de normă, întregiri de normă, transfer/pretransfer, detașare în interesul 

învățământului. 

6. În perioada mai –iunie 2011,  au fost primite și verificate listele cuprinzând cadrele detașate 

și/sau suplinitoare propuse pentru continuitate pe posturi/catedre de către consiliile de 

administrație ale școlilor. 

7. În calitate de membri ai Comisiei Județene de Monitorizare, în timpul și după încheierea etapei 

de primire a dosarelor candidaţilor la concursul de titularizare/ detaşare/ suplinire, am fost în 

centrele de examen desemnate şi am verificat, împreună cu colegii inspectori, corectitudinea 

întocmirii dosarelor şi îndeplinirea condiţiilor de studii ale candidaţilor.  

8. Concursul de titularizare/detaşare/suplinire s-a desfăşurat în data de 13 iulie 2011, în 2 centre. 

Ședințele de repartizare pe posturi titularizabile s-au desfășurat în perioada 22 iulie 2011, 

ședințe la care am fost prezente în centrele de concurs de care am răspuns. 

9. În conformitate cu graficul MECTS, în 1 – 2 august 2011,  au fost primite și verificate dosarele 

candidaţilor pentru concursul de suplinire - suplinitori calificați și fără studii corespunzătoare 

postului -, precum şi ale candidaţilor care solicitau detaşare prin concurs specific şi care 

îndeplineau condiţiile pentru detaşare, la centrul de concurs: Grupul Școlar Energetic Craiova.  

De asemenea, am organizat întreaga activitate în centrul de concurs, în perioada 1 – 11 august 

2011.  

10. În perioada 10 – 11 august 2011, au fost verificate dosarele tuturor candidaților cu note sub 

5,00, participanți atât la concursul din 13 iulie, cât și la cel din 4 august 2011, în vederea 

transmiterii datelor solicitate de MECTS. 

11. În perioada 23 – 30 august 2010,  au fost organizate și desfășurate ședințele publice de 

repartizare pe posturi/catedre/ore pentru detașare, suplinire, cumul/plata cu ora, suplinitori fără 

studii corespunzătoare postului. 
 

 

5. Proiecte educaționale 
 

I. OBIECTIVUL GENERAL: Asigurarea cadrului calitativ al implementarii activitatilor dezvoltate in 

cadrul proiectelor si programelor 

Domeniul 1: Proiectare 

Obiective specifice: 
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 Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale. 

 Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la toate nivelurile. 

 Creşterea calităţii activităţii. 

 

- constituirea Consiliului Consultativ al compartimentului: 20 septembrie 2010 

- elaborarea şi avizarea planului managerial pentru anul şcolar 2010 - 2011 şi a planului operaţional pentru 

semestrul I: 15 septembrie 2010 

- elaborarea planului de activităţi semestrial: 20 septembrie 2010 

- elaborarea procedurilor specifice: gestionarea proiectelor europene, eliberarea documentelor de 

mobilitate Europass, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din planul de acţiune al 

Compertimentului proiecte educaţionale, depunerea aplicaţiilor pentru obţinerea granturilor de 

formare continuă Comenius: 1 octombrie 2010 

- elaborarea graficului semestrial de inspecţie de monitorizare si evaluare a proiectelor scolare aflate in derulare 

în vederea prevenirii, identificării şi  eliminării disfuncţiilor de implementare: octombrie 2010 

- - elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNAE precum şi a Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ alternativ de stat şi particular, în conformitate cu Legea Educaţiei 

Naţionale Nr. 1/2011 ca membru al Comisiei Naţionale pentru Alterenative Educaţionale a MECTS; 

- Elaborarea Metodologiei de constituire a corpului de mentor , legislaţie secundarp pentru Legea Educaţiei 

Naţionale Nr. 1/2011, ca membru al Comisiei pentru elaborarea Metodologiei de consituire a corpului de 

mentorial Comisiei judeţene pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

Domeniul 2: Conducere operaţională 

Obiective specifice : 

 Operaţionalizarea activităţii. 

 Eficientizarea demersului managerial. 

 Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. 

 

- Stabilirea atribuţiilor metodiştilor în concordanţă cu planul de acţiune semestrial, cu compententele şi 

experienţa acestora: 1 octombrie 2010 

- Elaborarea procedurii de organizarea şi desfăşurarea activităţilor din planul de acţiune: 1 

octombrie 2010 

- Supervizarea desfăşurării activităţii responsabililor cu gestionarea activităţilor şi proiectelor 

europene din şcoli: permanent 

- Supervizarea concursurilor pentru ocuparea locurilor vacante la unităţile de învăţământ 

particular: Şcoala Primară Terraveda, Grădiniţa „Tedy Bear” 

 

II. OBIECTIV GENERAL: Accesibilizarea informatiilor referitoare la Uniunea Europeana si la 

oportunitati de finantare prin programe si proiecte. Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor 

europene prin intermediul proiectelor si programelor nationale si transnationale 

 

Domeniul 3: Organizare 

Obiective specifice: 

 Eficientizarea demersului managerial. 

 Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. 

 Utilizarea unor noi   tehnici şi metode de predare-înv.-evaluare. 

 Organizarea execuţiei bugetare. 

 Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.     

 

- Organizarea Consfătuirilor judeţene ale responsabililor cu gestionarea activitatilor şi proiectelor 

europene din şcoli - 9 noiembrie 2010, ISJ Dolj 

- Constituirea de echipe de lucru pentru derularea celor două proiecte prin POSDRU în care ISJ 

Dolj este partener „Carieră de succes în învăţământul preuniversita prin implementarea de 

programe de formare inovative, „Consel – Consilierea elevilor pentru o tranziţie facilă de la şcoală 

la viaţa activă”: septembrie, octombrie 2010 
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-Repartizarea activităţilor propuse în planul de acţiune judeţean metodiştilor şi membrilor CC: 20 septembrie 

2010 

- Stabilirea responsabililor metodişti şi membri CC pentru fiecare tematica a forumului de discuţii 

dedicat proiectelor europene: 1 octombrie 2010 

- Organizarea activităţilor perfecţionare a cadrelor didactice în domeniul proiectelor europene: 

cercuri pedagogice, ateliere de lucru, sesiuni de informare – conform planului de acţiune semestrial 

în vederea creşterii numărului de proiecte europene iniţiate şi implementate: 27 de proiecte de 

parteneriat european LLP aflate în derulare, 6 proiecte Leonardo da Vinci – IVT aprobate  

- Implementarea proiectelor privind diminuarea absenteismului şi eradicarea abandonului şcolar: 

promovarea proiectelor „Şcoală după şcolală” GSTAuto Craiova - POSDRU, proiectul organizaţiei 

Salvaţi Copiii România finanţat de ENEL „Diminuarea impactului negativ al migraţiei economice a 

părinţilor în Italia asupra copiilor rămaşi singuri acasă, în România ” – la solicitarea partenerilor 

educaţionali, Proiectul POSDRU „Centre de orinetare şi Resurse pentru Educaţia Incluzivă – 

Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar” 

- Iniţierea şi aplicarea programelor de consiliere şi orientare în carieră : Implementarea proiectului POSDRU 

CONSEL: 1.07.2010 – 01.01. 2012, Job Shadow Day 2011. 

- Relaţionarea cu mediul social, cultural şi economic specific comunităţii locale 

- Iniţierea şi derularea unor proiecte ce au ca scop creşterea gradului de cooperare şcoală - comunitate locală:  

* Junior Achievement România: Proiectul „Job Shadow Day”; 

* Salvaţi Copiii România, RoyalBit, World Vision România – Biroul Zonal Craiova; 

* Societatea Română de Radiodifuziune – Radio România Muzical Proiectul „Ascultă 5 minute de 

muzică clasică”; 

* Primăria Municipiului Craiova şi ATRECO: Campania de donaţie de carte pentru cetăţenii din 

comunităţile româneşti de pe Valea Timocului din Bulgaria „Carţi româneşti pentru suflete româneşti”, 

* MECTS – proiecte POSDRU: Tinerii împotriva violenţei, Proces educaţional optimizat, Profesorul – 

creator de soft, ISAM, PROMEP, OSCINT, „Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă 

pentru elevi şi tineri în risc sau în situaţie de abandon şcolar”, eŞcoala; 

* Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Servicii si Incluziune Sociala: „O piaţă 

inclusivă a muncii în mediul rural” etc. 

*  Concursul national "Tinerii Dezbat" – MECTS; 

* Concursul Naţional „Made for Europe” 2011; 

* Competiţia Naţională pentru obţinerea Certificatului „Şcoală Europeană” 2011. 

* Festivalul Naţional al Şanselor Tale – Săptămâna Educaţiei Permanente; 

- Repartizarea bugetului primit în cadrul proiectelor confinanţate din FSE prin POSDRU, conform 

legislaţiei în vigoare: proiectul CONSEL - cofinanţare asigurată de MECTS 

- Acordarea de consultanţă privind parteneriatul educaţional local, naţional şi internaţional: 

întâlniri de consiliere a cadrelor didactice care urmează să depună aplicaţii pentru proicte LLP 

înainte de rundele de aplicaţie: 43 de candidaturi pentru granturi pentru formare continuă 

Comenius – runda 15 septembrie 2010, 171 candidaturi – runda 14 ianuarie 2011; 77 candidaturi – 

runda 29 aprilie 2011; 15 candidaturi burse Grundtvig – runda 15 septembrie 2010, 60 de proiecte 

de parteneriat Comenius – runda 21 februarie 2011. 

 

Domeniul 4: Formarea grupurilor. Dezvoltarea echipelor 

 Dezvoltarea spiritului de echipă 
- Restructurarea retelelor de comunicare în scopul eficientizarii acesteia si al accesibilizarii informatiei: 

realizarea forumu-lui de discuţii http://miedolj.forums-free.com/, reţeaua de e-mail-uri ale celor 218 unităţi 

şcolare din judeţul Dolj, reţeaua de e-mail-uri ale responsabililor cu gestionarea proiectelor şi activităţilor 

europene din 150 de unităţi şcolare 

- Reorganizarea reţelei de multiplicare a informaţiei la nivelul judeţului: constituirea Consiliului Consultativ – 8 

membri, a echipei de metodişti : 11 membri şi a responsabililor cu activităţile şi proiectele europene în şcoli : 

150 de responsabili numiţi prin decizie internă 

- Constiuirea unor echipe de metodişti pentru organizarea activităţilor de informare şi de consiliere a cadrelor 

didactice din judeţul Dolj pentru iniţierea de proiecte europene: 10 echipe de metodişti 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c969
http://miedolj.forums-free.com/
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- Implicarea metodiştilor şi colegilor inspectori în scrierea unor aplicaţii 

- Organizarea unei retele de informare prin intermediul Internetului: http://miedolj.forums-free.com/ 

- membru al Comisiei judeţene pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 

Domeniul 5: Parteneriat 

 Extinderea şi eficientizarea parteneriatului 

 

- Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă în scopul derulării 

unor proiecte educaţionale: iniţierea şi implicarea în proiecte ce au ca scop creşterea gradului de 

cooperare şcoală - comunitate locală: AIESEC, Junior Achievement România, Salvaţi Copiii 

România, RoyalBit, World Vision România – Biroul Zonal Craiova, Unitatea de Management şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj – Napoca, Directia de Sănătate Publică, Şcoala 16, Organizaţia 

Romilor Cărămizari Craiova, GS Charles Laugier Craiova, Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru 

Minorităţi şi Persoane Defavorizate din România, Societatea Română de Radiodifuziune – Radio 

România Muzical, Agenţia One Models 

 

- Iniţierea de proiecte de parteneriat internaţional: consilierea si consultanţa în contactarea de 

parteneri pentru iniţierea şi derularea proiectelor de parteneriat european de către unităţile şcolare 

din judeţul Dolj: depunerea a 70 de aplicaţii pentru proiectele de parteneriat european prin 

programele LLP 

 

III. OBIECTIV GENERAL: Obiectivizarea analizei prin folosirea de instrumente de monitorizare si 

evaluare adresate beneficiarilor directi si indirecti ai proiectelor si programelor desfasurate in scoli 

 

Domeniul 6: Monitorizare. Evaluare. Control 

Obiective specifice: 

 Eficientizarea activităţii. 

 Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate. 

 

- Monitorizarea proiectelor europene LLP aflate în derulare în unităţile şcolare conform graficului semestrial: 

monitorizarea stadiilor de implementare a planului de diseminare propus de beneficiarii de burse, evaluarea 

calitativa a activitatilor desfasurate de cadrele didactice beneficiare de burse de formare: 5 proiecte de 

parteneriat Comenius: GS Charles Laugier, CN Fraţii Buzeşti, LPS Petrache Trişcu, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 

37 „Mihai Eminescu” Craiova, Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova; 76 beneficiari de granturi pentru 

formare continuă Comenius 

- Întocmirea rapoartelor semestriale  asupra activităţii proprii; 

-Centralizarea tuturor proiectelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene iniţiate, aprobate, 

aflate în faza de implementare sau finalizate de unitaţile de învăţământ din judeţul Dolj în anul 

2009-2010. Transmiterea situaţiilor solicitate privind proiectele din judeţul Dolj către Instituţia 

Prefectului Judeţul Dolj - Serviciul Strategii, Programe şi Afaceri Europene (lunar), MECTS – 

UMPFFS (la solicitare) 

- Membru în Comisia Naţională de evaluare a Concursului Naţional „Made for Europe” 2011 la care cei doi 

reprezentanţi ai judeţului Dolj au obţinut un premiu I şi o menţiune; 

- Membru în Comisi Naţională de evaluare a candidaturilor pentru acordarea Certificatului „Şcoală Europeană” 

2011. 

 

Situaţia proiectelor cu finanţare eropeană derulate/aprobate în anul şcolar 2010 – 2011, în judeţul Dolj  

1. Programul Sectorial Comenius: 

Derulate:       Aprobate pentru 2011-2012: 

- Parteneriate multilaterale: 17       9 

- Pareneriate bilaterale: 4       0 

- Mobilităţi pentru formare continuă: 153     11 

 

http://miedolj.forums-free.com/
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2. Programul Sectorial Grundtvig: 

Derulate: 

- Parteneriate pentru învăţare: 2       2 

- Mobilităţi pentru formare continuă: 3      0 

 

3. Programul Sectorial Leonardo da Vinci: 

Derulate:        Aprobate pentru 2011-2012: 

- Parteneriate: 2         

- IVT: 6          2 

 

4. Programul Transversal - Vizite de studiu: 

Derulate: 5       Aprobate pentru 2011-2012: 4 

 

5. POSDRU 

Derulate:         Aprobate:  

7 (5 granturi ale şcolilor,     1 grant în care ISJ este partener  

(2 strategice în care ISJ este partener)    

 

6. PO AT: 1 al ISJ Dolj 

 

Astfel s-au derulat 151 de proiecte prin LLP în valoare totală de cca 1.096.000 euro şi au fost aprobate 

48 pentru derularea în anul şcolar 2010 – 2011 în valoare totală de 437.000 euro. 

 

S-au derulat 8 proiecte prin POSDRU şi PO AT în valoare totală de 6.912.000 euro şi a fost aprobat unul 

în valoare de 487.000 euro. 

ISJ Dolj este partener în 2 proiecte strategice POS DRU- în valoare  de 

aproximativ 6 milioane de euro : 

-Carieră de succes în învățământul preuniversitar prin implementarea de programe 

de formare inovative-derulat în județele Teleorman și Dolj. 

-CONSEL- Consilierea elevilor pentru o tranziție facilă de la școală la viața activă 

derulat în regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia. 

 Din statistica realizată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare a 

supraabsobției de fonduri europene pentru derularea proiectelor prin Programul 

de Învățare pe tot Parcursul Vieții reiese că județul Dolj se clasează pe prima 

poziție la nivel național privind derularea proiectelor Comenius: 122 proiecte 

aprobate ( dintre care bursele pentru formarea continuă a profesorilor au o medie 

pe țară de 3,72, iar în județul nostru media este de 14,14). 

 

Domeniul 7: Negocierea şi rezolvarea conflictelor 

Obiective specifice : 

 Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii. 

 

- Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor - Stabilirea relaţiilor de colaborare 

contabilitate - parteneri proiecte POSDRU. Elaborarea procedurii pentru realizarea deplasărilor în 

străinătate pentru facilitarea efectuării acestora: septembrie 2010 

- Negocierea contractelor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare: iniţierea unor proiecte cofinanţate 

din FSE prin POSDRU prin cooperare cu parteneri diferiţi  - POSDRU Axa 2 DMI 2.1 „Competenţe 

socio-umare pentru piaţa muncii din Regiunea Sud-Vest Oltenia”, Universitatea din Craiova, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Mitropolia Craiova 

 

IV. OBIECTIV GENERAL: Exploatarea rezultatelor proiectelor in scopul de a le optimiza valoarea si a 

le spori impactul 
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Domeniul 8: Comunicare şi informare 

Obiective specifice: 

 Asigurarea fluxului informaţional. 

 Eficientizarea comunicării. 

 Atragerea opiniei publice şi a fac-torilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare. 

 

- Transmiterea de mesaje prin intermediul site-ului departamentului, al ISJ Dolj, în reţeua de e-

mail-uri ale reponsabililor g.a.pe., ale şcolilor şi prin intermediul forumu-ului 

- Diseminarea bunelor practici din domeniul proiectelor europene şi pe forum-ul 

http://miedolj.forum-free.com  

- Reactualizarea paginii web http://miedolj.isj.edu.ro  cu noutăţile din domeniul proiectelor europene 

şi al activităţilor organizate în acest sens de ISJ Dolj 

- Promovarea activităţilor din domeniul proiectelor şi activităţilor europene în presa locala: stabilirea 

reţelei de e-mailuri ale reprezentanţilor presei,  transmiterea comunicatelor de presă 

- Menţinerea relaţiilor cu presa locală, promovarea activităţilor ISJ Dolj, îm calitate de purtător de 

cuvânt al ISJ Dolj 

- Transmiterea mesajelor partenerilor educaţionali în unităţile şcolare în scopul derulării unor proiecte 

educaţionale 

- Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate: elaborarea şi 

transmiterea situaţiilor centralizatoare solicitate de parteneri educaţionali, MECTS (conform 

solicitărilor), ANPCDEFP (semestrial), Instituţia Prefectului Dolj (lunar) 

- Coordonarea şi publicarea revistei “Ambasadorii Oltenieie – repere europene în învăţământul 

doljean”, Nr. 3/2011; 

- Organizarea activităţii judeţene “Gala proiectelor europene – eveniment de valorizare a bunelor 

practici în educaţia de-a lungul întregii vieţi”, mai 2011, în cadrul Săptămânii Comenius; 

- Promovarea proiectelor U4Energy, Campania Globală pentru Educaţie. 

 

Domeniul 9: Motivare 

Obiective specifice: 

 Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor. 

 

-Acordarea de consiliere si consultanta pe tipuri de proiecte si programe, cu ajutorul unor consultanti, 

cadre didactice – resursa, cu experienta in coordonarea de proiecte: 

- Organizarea unor sesiuni de consiliere centrate pe tipuri de proiecte, coordonate de metodiştii 

compartimentulul 

- Informarea publicului tinta privind proiectele si programele la nivelul judetului Dolj - Actualizarea si 

promovarea periodica a bazei de date privind proiectele si programele desfasurate in unitatile scolare 

pe site-ul http://miedolj.isj.edu.ro şi forumul dedicat 

-Publicarea pe site şi pe forum a informatiilor, documentelor necesare 

- Sprijinirea beneficiarilor de burse Comenius pentru eliberarea documentelor Europass, permanent – 

conform procedurii elaborate 

- Acordarea certificatelor de participare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile organizate de 

Compartimentului Proiecte Educaţionale. 

 

Domeniul 10: Implicare.Participare 

Obiective specifice: 

 Creşterea gradului de implicare. 

 

- Colaborarea cu metodiştii şi colegii inspectori în elaborarea planului operaţional şi de acţiune 

http://miedolj.forum-free.com/
http://miedolj.isj.edu.ro/
http://miedolj.isj.edu.ro/
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- Introducerea propunerilor metodiştilor, responsabililor din şcoli de activităţi judeţene în planul 

semestrial 

- Încurajarea organizării independente a activităţilor din planul de acţiune judeţean de către metodişti şi 

membrii CC 

- Participare alături de unităţile de învăţământ doljene şi diferiţi parteneri la:  

*Conferinţa Judeţeană „Dimensiunea europeană a unităţilor de învăţământ preşcolar şi primar” 

– Grădiniţa de Copii Nr. 21 Craiova; 

*Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU “Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie 

Incluzivă - Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar”, 

beneficiar: Organizaţia Salvaţi Copiii - 15.09.2010; 

* Simpozionul Naţional "Cultură şi civilizaţie în spaţiul european" desfăşurat la Grupul Şcolar 

"Charles Laugier" Craiova, 28 mai 2011; 

* Congresul Asociaţiei Europene a Profesorilor, MECTS, mai 2011; 

* Festivitatea de decernare a Certificatului „Şcoală Europeană 2011” obţinut de Colegiul 

Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” Craiova, Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova, Colegiul 

Tehnic „C.D. Neniţescu” Craiova, Şcoala cu Clasele I-VIII Ghindeni. 

* cercurile directorilor organizate la nivel judeţean în scopul promovării oportunităţilor de 

finanţare a unităţilor de învăţământ prin intermediul fondurilor europene şi conştientizarea asupra 

fenomenului de violenţă şcolară: 19, 20 ianuarie 2011; 

 

- Implicare în derularea unor proiecte educaţionale cu diferiţi parteneri: 

*AIESEC Craiova - „Youth Academy 2011”; 

* Centrul de Informare Europe Direct – proiectul „Micul cetăţean european” 

* Unitatea de Management şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj – Napoca: Proiectul „European 

System of Urban Health Indicators Part Two”; 

* Universitatea din Craiova Facultatea de Mecanică – Proiectul POSDRU Flexform; 

* Universitatea din Piteşti – proiectul POSDRU „Parteneriat româno-german de formare a 

cadrelor didactice preuniversitare în domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM”; 

* Sesiune de informare CORPUL PACII Romania pentru initierea unor proiecte pentru 

primirea unor voluntari americani in toata lumea in programe de asistenta tehnica si schimb 

intercultural; 

* Directia de Sănătate Publică, Şcoala 16, Organizaţia Romilor Cărămizari Craiova, GS 

Charles Laugier Craiova, Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru Minorităţi şi Persoane Defavorizate 

din România: proiectul „Sănătatea – cea mai de preţ comoară”; 

*Agenţia One Models: proiectul„Cultura face diferenţa”; 

* Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală proiectul “Standarde de participare pentru 

cetăţenie activă”; 

* “Ziua Siguranţei pe Internet 2011” (Safer Internet Day 2011) derulată sub egida reţelei 

europene “INSAFE” – European Safer Internet Network, în cadrul programului Safer Internet Plus al 

Comisiei Europene. 

* MECTS - Competiţia Internaţională Food4U ; 

* Junior Achievement România “Programul JA Compania - Entreprise without Borders Junior 

Achievement Company Day” - 25.01.2011 – Colegiul Economic Gheorghe Chiţu 

 

 

- Implicare în derularea Vizitei de Studiu pe tema combaterii violenţei şcolare, organizată la Craiova 

de CJRAE Dolj, prin Programul Transversal, parte a Lifelong Learnig Programme, finanţat de Comisia 

Europeană.  

 

- Formator naţional în cadrul proiectului „Tinerii împotriva violeţei” al MECTS; 

- Formator judeţean cursul de formare „Strategii de prevenire şi combatere a violeţei şcolare”, 

CCD Dolj; 
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- Formator judeţean Programul „Formare pentru viitor – Euroteacher II”, cursul „Curriculum la 

decizia şcolii –proiectare curriculară, implementare, evaluare” 

 

V. OBIECTIV GENERAL: Cresterea expertizei in management de proiect 

 

Domeniul 11: Formare şi dezvoltare profesională şi personală 

Obiective specifice: 

 Optimizarea competenţelor. 

 Dezvoltarea competenţelor. 

 

- Elaborarea ofertei de perfecţionare şi formare continuă şi monitorizarea acestei activităţi:  

 * includerea în planul de acţiune a activităţilor de formare privind proiectele europene 

* stabilirea metodiştilor responsabili pentru derularea activităţilor 

- Participare la Consfatuirile naţionale ale inspectorilor şcolari pentru pluralism educaţional 

organizate la Cluj-Napoca de către MECTS; 

- Participarea la Consfătuirile Naţionale ale inspectorilor pentru proiecte educaţionale: 29 septembrie – 

1 octombrie 2010 - Târgovişte 

- Participare la Reuniunea anuală a inspectorilor pentru proiecte educaţionale cu ANPCDEFP 

- Organizarea a 6 ateliere de formare pentru iniţierea proiectelor educaţionale cu finanţare 

europeană – conform planului de acţiune: 

 * Atelierul de formare “eTwinning – o şansă în educaţia adulţilor”, Craiova, 12 noiembrie 

2010 

* Atelierul de formare Comenius – Craiova, 10 decembrie 2010; 

* Atelierul de formare “Grundtvig – o şansă în educaţia adulţilor” – Craiova, 3 decembrie 

2010;  

* Reuniunea de informare privind Apelul pentru propuneri de proiecte 2011 – Programul 

Sectorial “Leonardo da Vinci”, organizată în colaborare cu ANPCDEFP Craiova, 26 ianuarie 2011; 

* Atelierul de formare “Programul Pestalozzi – oportunităţi de formare pentru cadrele 

didactice în spaţiul european”, Craiova, 21 ianuarie 2011; 

* Atelierul de formare “Programul Transversal – vizite de studiu pentru factorii de decizie din 

domeniul educaţional”, Craiova, 23 februarie 2011; 

 

- Încurajarea şi participarea la simpozioanele, conferinţele de diseminare, valorizare şi schimb de 

bune practici a proiectelor europene: : Săptămâna Educaţiei Permanente – Festivalul Naţional al 

Şanselor Tale, Expozitia itineranta de produse finale realizate in cadrul proiectelor pentru adulti si a 

atelierele de lucru – CCD Dolj, ISJ Dolj, CEDRU. 

- Cooptarea personalului unităţilor conexe la realizarea programelor de formare: formarea de 

persoane-resursa care sa initieze si sa gestioneze proiecte prin intermediul cursurilor ofertate de CCD 

Dolj: Cursul de formare “Managementul proiectelor europene” – CCD Dolj, acreditat CNFP, Cursul 

“Proiecte europene – oportunităţi de dezvoltare instituţională”, acreditat CNFP, Programul de 

formare “Performanţă şi calitate – debut în cariere didactică”, Cursul “Europass – un portofoliu 

pentru viitor”, organizarea unor cursuri de formare  in competente lingvistice minimale pentru 

cadrele didactice care nu cunosc/cunosc insuficient o limba straina de circulatie internationala 

În anul şcolar 2010 – 2011 Compartimentul Proiecte Educaţionale al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Dolj a derulat activităţi adresate cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţul 

Dolj în vederea atingerii obiectivelor generale ale compartimentului: 

 Asigurarea cadrului calitativ al implementarii activitatilor dezvoltate in cadrul proiectelor si 

programelor europene 

 Accesibilizarea informatiilor referitoare la Uniunea Europeana si la oportunitati de finantare 

prin programe si proiecte. Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene prin 

intermediul proiectelor si programelor nationale si transnationale 
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 Obiectivizarea analizei prin folosirea de instrumente de monitorizare si evaluare adresate 

beneficiarilor directi si indirecti ai proiectelor si programelor desfasurate in scoli 

 Exploatarea rezultatelor proiectelor in scopul de a le optimiza valoarea si a le spori impactul 

 Cresterea expertizei in management de proiect 

 

Pentru evaluarea calităţii acestora şi a impactului asupra cadrelor didactice participnate, a fost 

realizată o anchetă folosind ca instrument de cercetare chestionarul elaborat cu ajutorul portalului 

http://www.surveymonkey.com/, care a fost publicat pe site-ul compartimentului: 

http://miedolj.isj.edu.ro, a fost transmis utilizatorilor forum-ului http://miedolj.forums-free.com/ 

precum şi pe adresele de e-mail existente în lista de contacte a e-mail-ului miedolj@yahoo.com. 

Acesta a fost activ în perioada 30 iulie – 9 august 2011. Conţinutul chestionarului se regaseşte în 

anexe. 

Chestionarul a fost folosit diferite tipuri de itemi (cu alegere duală, cu alegere multiplă, scalari – 

folosind scala cu 5 trepte: nesatisfacător, satisfăcător, bun, foarte bun, excelent, cu răspuns deschis) şi 

s-au urmărit următoarele aspecte: 

- tipurile de activităţi organizate de acest compartiment la care au participat cadrele didactice; 

- tipurile de proiecte europene la care au participat cadrele didactice;  

- principalele surse de informare despre proiectele europene; 

- calitatea: 

 activităţii de informare? 

 modalitatilor de comunicare? 

 colaborării cu  profesorii metodisti? 

 activitatilor organizate? 

 activităţii compartimentului? 

 activităţii de consiliere si consultanta a inspectorului pentru proiecte educationale in 

vederea initierii si/sau derularii proiectelor europene acordate cadrelor didactice 

 colaborarării cu inspectorul pentru proiecte educationale 

 activităţii inspectorului pentru proiecte educationale 

 utilitatea site-ului compartimentului: http://miedolj.isj.edu.ro 

 utilitatea forum-ului: http://miedolj.forums-free.com/? 

- Identificarea celor mai utile activităţi derulate; 

- Identificarea aspectelor care trebuie îmbunătăţite; 

- Sugestiile, recomandarile, impresiile respondenţilor. 

 

Detalierea informaţiilor obţinute se regăseşte în statistica următoare. 

 

Concluzii desprinse în urma analizei răspunsurilor  

 

1. Au răspuns la întrebările din chestionar 113 cadre didactice care au declarat în unanimitate că 

cunosc activitatea Compartimentului Proiecte Educaţionale. 

 

2. Referitor la tipurile de activităţi la care au participat, situaţia este următoarea: 

Consfatuiri judetene 40.7% 

Campanii de informare 63.7% 

Ateliere de formare 59.3% 

Concursuri scolare 26.5% 

Proiecte initiate de Comisia 

Europeana/MECTS/etc. si promovate de de 

Compartimentul Proiecte Educationale 

50.4% 

Nu am participat 3.5% 

 

http://www.surveymonkey.com/
http://miedolj.isj.edu.ro/
http://miedolj.forums-free.com/
mailto:miedolj@yahoo.com
http://miedolj.isj.edu.ro/
http://miedolj.forums-free.com/
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3. Referitor la tipurile de de proiecte europene la care au participat, situaţia este următoarea: 

Comenius – parteneriate scolare 15.9% 

Comenius – mobilitati individuale 68.1% 

Leonardo da Vinci  - IVT 3.5% 

Leonardo da Vinci – VETPRO 0.9% 

Programul Transversal – Vizite de Studiu 3.5% 

Grundtvig – parteneriate pentru invatare 9.7% 

Grundtvig  – mobilitati individuale 5.3% 

eTwinning 15.0% 

Pestalozzi 5.3% 

POSDRU 20.4% 

Altele 2.7% 

Nu am participat 8.8% 

 

4. Referitor la sursele de informare privind aceste tipuri de proiecte, respondenţii au afirmat că:   

activitatile derulate de ISJ-CPE 60.4% 

e-mail-urile transmise de ISJ-CPE 60.4% 

activitatile de diseminare ale cadrelor didactice 62.2% 

site-ul http://miedolj.isj.edu.ro 81.1% 

site-ul www.llp-ro.ro 73.9% 

altele 6.3% 

 

 

5. Referitor la calitatea activităţii compartimentului, respondenţii au apreciat că, pe o scară 

de la 1 la 5, aceasta se situează la nivelul 4.39, afirmând următoarele: 

 

Întrebare Scorul mediu obţinut  

(pe o scară de la 1 la 5) 

activitatea de informare a Compartimentului Proiecte Educationale  4.38 

modalitatile de comunicare ale compartimentului  4.35 

colaborarea dvs. cu  profesorii metodisti ai compartimentului 4.10 

calitatea activitatilor organizate de compartimentul 4.37 

activitatea compartimentului, in ansamblu  4.31 

activitatea de consiliere si consultanta a inspectorului pentru proiecte 

educationale in vederea initierii si/sau derularii proiectelor europene 

acordate cadrelor didactice 

4.58 

colaborarea dvs. cu inspectorul pentru proiecte educationale 4.50 

inspectorului pentru proiecte educationale, în ansamblu 4.54 

utilitatea site-ului compartimentului : http://miedolj.isj.edu.ro 4.58 

utilitatea forum-ului : http://miedolj.forums-free.com/ 4.28 

 

http://miedolj.isj.edu.ro/
http://miedolj.forums-free.com/


25 

 

 

6. Respondenţii au afirmat că printre cele mai utile activităţi derulate de Compartimentul 

Proiecte Educaţionale se numără următoarele:   

- Activităţile de diseminare: 7% 

- Activitatea de consiliere şi consultanţă a inspectorului pentru proiecte educaţionale: 17% 

- activităţile de formare: ateliere, cursuri: 25% 

- activitatea de informare: 30% 

- site-ul şi forumul compartimentului: 4% 

- activităţile, proiectele programele iniţiate de MECTS, Comisia Europeană, alte instituţii: 4% 

- toate activităţile: 11% 

 

7. Respondenţii au apreciat ca aspectele care ar trebui îmbunătăţite sunt următoarele:  

- modalităţile de comunicare: realizarea unei baze de date a profesorilor, elaborarea şi 

transmiterea unor newsletter-uri, transmiterea informaţiilor prin intermediul notelor telefonice, nu 

numai pe site-ul compartimentului, transmiterea informaţiilor şi pe adresa şcolii. 

 

Notă: Menţionăm că, la nivelul compartimentului, există forum-ul http://miedolj.forums-

free.com/ unde se pot înscrie toate cadrele didactice din judeţ şi nu numai, având astfel acces direct la 

toate informările transmise de compartiment direct pe adresa de e-mail personal. Site-ul a fost 

promovat prin trei note telefonice transmise în şcoli prin care cadrele didactice au fost rugate să se 

înscrie. 

De asemenea, menţionăm că multe dintre informaţiile postate pe site-ul compartimentului au 

fost transmise şi pe adresele de e-mail ale unităţilor de învăţământ. 

Propunem cadrelor didactice înscrierea pe acest forum. 

 

- creşterea numărului de activităţi de formare; 

- îmbunătăţirea activităţii profesorilor metodişti ai compartimentului: stabilirea unor arii de 

responsabilitate pentru profesorii metodişti, stabilirea unui program de consiliere şi consultanţă al 

acestora în unităţile de învaţământ în care profesează şi prin intermediul mijloacelor electronice. 

 

Notă: În anul şcolar 2011 – 2012 se va realiza o distribuire a acestor responsabilităţi, va fi 

stabilit şi publicat pe site-ul compartimentului şi la consfătuirile judeţene un program de consiliere şi 

consultanţă pentru fiecare dintre aceştia.  

 

-diseminarea proiectelor derulate în unităţile de învăţământ din judeţ: publicarea unor 

experienţe ale beneficiarilor/coordonatorilor de proiecte europene, organizarea unor activităţi pentru 

realizarea unor schimburi de bune practici, realizarea unui ghid de bune practici, publicarea listei 

proiectelor aprobate în judeţul nostru şi a datelor de contact ale coordonatorilor acestora. 

 

Notă: În anul şcolar 2011 – 2012 va fi desemnat unul dintre profesorii metodişti ai 

compartimentului ca responsabil cu editarea şi publicarea unui newsletter trimestrial cu experienţe 

pozitive sau eşecuri ale cadrelor didactice care au iniţiat/derulat proiecte europene.  

De asemenea, vor fi organizate activităţi de schimb de bune practici (conferinţe, dezbateri) ale 

beneficiarilor/coordonatorilr la care vor fi invitate alte cadre didactice.  

Vom demara procesul de elaborare a unui ghid de bune practici care va conţine proceduri de 

aplicaţie, documente utile, indicaţii pentru completarea formularelor de candidatură, exemplificări, 

dar nu vor conţine formulare de candidatură completate integral întrucât acestea reprezintă 

proprietatea intelectuală a autorului şi, în plus, pasajele identice identificate în formularele de 

candidatură ale diferitilor aplicanţi atrag după sine respingerea candidaturilor de către ANPCDEFP. 

Referitor la lista proiectelor aprobate, aceasta este publicată pe site-ul 

http://miedolj.isj.edu.ro, secţiunea „Documente utile”, dar datele de contact ale 

coordonatorilor/beneficiarilor sunt confidenţiale şi nu pot fi publicate. Vor fi publicate doar numele 

acestora, iar contactarea lor se va putea realiza doar prin intermediul şcolii.  

 

http://miedolj.forums-free.com/
http://miedolj.forums-free.com/
http://miedolj.isj.edu.ro/
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- implicarea activă a multiplicatorilor de informaţie europeană, a mai multor cadre didactice, a 

coordonatorului de programe şi proiecte educative în proiecte de acest fel. 

 

Notă: În judeţul Dolj, numărul cadrelor didactice care s-au implicat în activităţi şi programe 

europene este destul de mare, iar implicarea lor ţine foarte mult de alegerile personale, de importanţa 

pe care directorul unităţii de învăţământ o acordă acestor tipuri de activităţi, modalitatea de 

încurajare a cadrelor didactice pentru implicare. Inspectorul şcolar pentru proiecte educaţionale a 

promovat aceste proiecte la majoritatea şedinţelor cu directorii, recomandându-le implicarea. 

 

- consultanţă pentru scrierea şi implementarea proiectelor POSDRU 

 

Notă: Proiectele de acest tip sunt destul de dificil de implementat, iar unităţile de învăţământ 

preuniversitar sunt eligibile să aplice pentru foarte puţine domenii deinterventie, dintre care unele nu 

mai dispun de fonduri necesare.  

De asemenea, legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului din instituţiile publice 

angajat în acest proiecte este nefavorabilă implicării cu succes a persoanelor potrivite. 

La consfatuirile judeţene 2011 vor fi prezentate aceste proiecte, dar şi dificultăţilor întâlnite. 

Va fi invitată, în acest sens, reprezentantul CNDIPT – OI POSDRU - Filiala Regională Sud-Vest 

Oltenia, Punct de lucru Craiova, dna Cecilia Radulian. 

 

8. Printre impresiile/comentariile suplimentare ale respondentilor se numără felicitările şi 

aprecierile pentru activitatea derulată de acest compartiment. Enumărăm mai jos câteva dintre acestea: 

- Activitatea inspectorului si a departamentului este una excelenta. 

- Colaborarea mea cu acest departament este excelenta, raspunzand nevoilor mele de informare 

cat si prin sprijinul acordat 

- Multumesc pentru sansa de a participa la aceste activitati, proiecte! 

- Apreciez foarte mult activitatea desfasurata de acest compartiment al ISJ Dolj, mai ales ca 

gradul cresct de participare a unitatilor scolare in proiecte educationale a crescut drept consecinta a 

implicarii dumeavoastre. Va doresc mult succes in continuare! 

- Cred ca ar trebui sa fim mandri de  faptul ca dispunem de o multitudine de informatii despre 

bursele acordate de  Agentia Nationala prin intermediul  Compartimentului Proiecte Educationale al 

Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, informatii care ne sunt furnizate in special  de d-na inspector 

Bratucu  care a reprezentat pentru noi bursierii un real asprijin , atat in realizarea formularelor de 

candidatura, cat si prin disponibilitatea pe care ne a aratat o continuu. 

- Va multumim si va suntem recunoscatori pentru ca prin intermediul dumneavoastra am dat 

mana cu colegii nostri europeni! 

- Felicitari pentru daruirea aratata, sprijinul acordat cadrelor didactice, seriozitatea in 

derularea activitatilor!!!! 

- Excelenta alegerea inspectorului pentru proiecte educationale: o persoana tanara, capabila, 

implicata si eficienta. 

- Activitatea departamentului este excelenta! Sa ramana macar asa. 

- In anul scolar 2011-2012 sa tinem stacheta Doljului la fel de ridicata la proiecte europene! 

 

Considerăm că feedback-ul obţinut este unul pozitiv şi vom ţine cont de indicaţiile primite de la 

respondenţi petru îmbunătăţirea activităţii Compartimentului Proiecte Educaţionale al ISJ Dolj şi, 

implicit, a activităţii privind derularea proiectelor europene în unităţile de învăţământ din judeţul Dolj.  
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6. Mentorat și dezvoltarea resursei umane/Perfecționare 
 

 

       1.  REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE ÎN PLANUL MANAGERIAL AL ISJ DOLJ ÎN 

DOMENIUL PERFECŢIONĂRII ŞI FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN 

JUDEŢ 

 

Nr. 

Crt. 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Indicatori de performanţă 

planificat realizat 

0 1 2 4 5 

1 

Proiectare 

 Analiza şi 

diagnosticarea 

activităţii de formare 

continuă a 

personalului didactic 

din judeţ 

 Realizarea 

documentelor de 

proiectare a activităţii 

de dezvoltare 

profesională a 

cadrelor didactice de 

predare, conducere şi 

îndrumare şi control 

din judeţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realizarea 

analizei şi a diagnozei 

activităţii de 

dezvoltare 

profesională a cadrelor 

didactice din judeţ 

Gradul de 

armonizare al 

ofertei de formare 

cu nevoile de 

formare. 

S-a realizat un raport optim 

între nevoia şi oferta de 

formare. 

1.2. Analiza şi 

diagnoza activităţilor 

de perfecţionare 

desfăşurate la nivel 

judeţean şi/sau local 

(comisii metodice, 

comisii pedagogice 

etc.) 

Gradul de 

armonizare al 

ofertei de formare 

cu nevoile de 

formare. 

  

 S-a realizat un raport optim 

între nevoia de formare şi 

oferta de formare. 

1.3. Elaborarea 

planului managerial 

pentru anul şcolar 

respectiv  în domeniul 

dezvoltării 

profesionale 

Corelarea cu 

strategia MECTS şi 

cu programul 

managerial unic al 

I.S.J. 

Planul managerial în 

domeniul mentorat şi 

dezvoltarea resursei umane  

a fost corelat cu strategia 

MECTS şi cu programul 

managerial unic al I.Ş.J. 

Dolj. 

1.4. Proiectarea 

activităţii de inspecţie 

şcolară pentru 

înscriere la gradele 

didactice (tipul şi 

numărul inspecţiilor de 

perfecţionare pe 

specialităţi) 

Realizarea 

documentarului cu 

referire la 

inspecţiile de 

perfecţionare 

Există o evidenţă foarte 

clară a inspecţiilor care au 

fost efectuate în anul şcolar 

2010-2011. 
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1.5 Informarea în timp 

util a cadrelor 

didactice interesate. 

Asigurarea circulaţiei 

şi transparenţei tuturor 

informaţiilor necesare. 

Întocmirea unui 

ghid de formare 

continuă a cadrelor 

didactice din judeţ, 

care să conţină 

graficul de 

perfecţionare prin 

obţinerea 

definitivatului în 

învăţământ şi a 

gradelor didactice 

II şi I şi oferta de 

cursuri de formare 

a CCD Dolj. 

Publicarea şi pe 

pagina 

www.isj.dj.edu.ro. 

Pe pagina 

www.isj.dj.edu.ro au  fost 

publicate toate informaţiile 

utile bunei desfăşurării a 

gradelor didactice; pe 

pagina web a CCD a fost 

postată oferta de cursuri de 

formare a CCD Dolj. 

1.6. Elaborarea de 

programe de formare 

continuă şi 

perfecţionare derulate 

prin C.C.D. 

Număr programe 

avizate de MECTS, 

număr programe 

acreditate de 

CNFP, număr 

solicitanţi şi 

aprecierile 

cursanţilor. 

Împreună cu membrii 

Consiliului consultativ şi în 

colaborare cu CCD au fost 

elaborate suporturile de 

curs  pentru metodişti şi 

pentru responsabilii cu 

perfecţionarea. 

2 

Organizarea 

 Eficientizarea  

demersului 

managerial 

 Organizarea în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor 

specifice 

dezvoltării 

profesionale 

2.1 Elaborarea 

tematicii şi a graficelor 

pentru cercurile 

pedagogice. Publicarea 

şi pe pagina 

www.isj.dj.edu.ro. 

Ghidul formării şi 

perfecţionării. 

Armonizarea 

tematicii cu 

obiectivele. 

Graficul cercurilor 

pedagogice a fost elaborat 

de fiecare inspector de 

specialitate şi a fost 

centralizat de 

compartimentul mentorat şi 

dezvoltarea resursei umane 

2.2 Întocmirea 

planului şi a graficului 

de inspecţie pentru 

perfecţionare 

Respectarea 

metodologiei 

formării continue a 

personalului 

didactic şi 

încadrarea în 

termen 

  

 A fost respectată 

metodologia formării 

continue şi toate 

documentele au fost 

realizate în timp util. 

2.3 Organizarea 

cercurilor pedagogice 

cu directorii de şcoli, 

pe sectoare, şi de licee 

şi grupuri şcolare, pe 

judeţ 

Participarea tuturor 

managerilor şi 

aprecierile 

participanţilor  

Cercurile pedagogice au 

fost organizate 

corespunzător de către 

inspectorii de management. 

Inspectorul pentru mentorat 

şi dezvoltarea resursei 

umane a participat, în 

semestrul I, la Cercul 

directorilor Nr. 3 organizat 

la Şc. Nr. 5 Băileşti   

 

http://www.isj.dj.edu.ro/
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2.4  Organizarea de 

mese rotunde, 

seminarii, simpozioane 

şi conferinţe  

Număr participanţi, 

aprecierea 

specialiştilor, 

gradul de preluare 

şi ameliorare a 

actului didactic 

 

Mesele rotunde şi 

simpozioanele organizate la 

nivelul judeţului s-au 

desfăşurat corespunzător 

2.5 Organizarea 

cursurilor de formare 

pentru creşterea 

calităţii activităţii 

didactice 

 

Creşterea calităţii 

actului educaţional, 

regăsit în nivelul de 

pregătire al elevilor 

Numărul ridicat de cadre 

didactice participante la 

cursuri de formare şi 

dezvoltare profesională a 

condus la creşterea calităţii 

actului educaţional, regăsit 

în nivelul de pregătire al 

elevilor. 

CCD Dolj  a desfăşurat în 

condiţii foarte bune 

programul  pentru cadrele 

didactice debutante 

FORCAD. 

 

2.6 Organizarea şi 

desfăşurarea cursului 

de formare / 

perfecţionare, a 

metodiştilor ISJ si a 

cadrelor didactice 

solicitante, pentru anul 

şcolar 2010-2011 

Creşterea calităţii 

inspecţiei şcolare. 

Îmbunătăţirea 

competenţelor 

metodiştilor. 

Pentru creşterea  calităţii 

inspecţiei şcolare şi 

îmbunătăţirea 

competenţelor metodiştilor 

s-au desfăşurat întâlniri de 

instruire cu aceştia, pe 

discipline şi s-au acordat 

consultaţii, ori de câte ori a 

fost nevoie. 
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2.6 Asigurarea 

înscrierilor cadrelor 

didactice în vederea 

obţinerii definitivatului 

în învăţământ , a 

gradului didactic II  şi 

a gradului didactic I. 

 

Număr de candidaţi 

. 

Încadrarea în 

norme şi în timp. 

Au fost publicate la timp pe 

site-ul IŞJ actele necesare 

înscrierii 

(nt.322/12.10.2010), 

graficul primirii dosarelor 

la IŞJ (nt.337/25.10.2011) 

şi s-au asigurat toate 

condiţiile necesare 

înscrierii cadrelor didactice  

în vederea obţinerii 

definitivatului în 

învăţământ, a gradului 

didactic II  şi a gradului 

didactic I. 

În octombrie 2010 s-au 

înscris pentru obţinerea 

definitivatului  229 cadre 

didactice, pentru obţinerea 

gradului didactic II, 

sesiunea 2012 – 224 cadre 

didactice, pentru obţinerea  

gradului didactic I, seria 

2011-2013 -281 cadre 

didactice şi au depus cereri 

pentru efectuarea inspecţiei 

curente I de înscriere la  

gradului didactic II, 

sesiunea 2013 – 228 cadre 

didactice, pentru obţinerea  

gradului didactic I, seria 

2012-2014 -248 cadre 

didactice.   

 

3 

Conducerea operaţională 

 Operaţionalizarea 

activităţii 

 Aplicarea 

legislaţiei 

3.1 Coordonarea 

activităţilor cercurilor 

pedagogice şi ale 

comisiilor metodice  

Aprecierea 

participanţilor şi a 

managerilor şcolari. 

Creşterea calităţii 

demersului 

didactic. 

 

Cercurile pedagogice s-au 

desfăşurat sub coordonarea 

inspectorilor de specialitate 

conform graficelor aprobate 

de conducerea IŞJ Dolj. 
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3.2. Verificarea 

dosarelor candidaţilor 

înscrişi în perioada 01-

31 octombrie  în 

vederea obţinerii 

gradelor didactice şi 

comunicarea 

rezultatelor celor în 

cauză 

 

Respectarea strictă 

a legislaţiei 

S-au realizat demersurile 

necesare respectării 

metodologiei şi termenelor 

în vigoare. 

În anul şcolar 2010-2011  

IŞJ Dolj a avut  în 

desfăşurare următoarele 

grade didactice: 

- definitivat 2011– 230 

cadre didactice; 

- gradul didactic II 2011 - 

365 cadre didactice; 

- gradul didactic II 2012 – 

241 cadre didactice; 

- gradul didactic II 2013 - 

228 cadre didactice; 

- gradul didactic I 2009-

2011- 312 cadre didactice; 

- gradul didactic I 2010-

2012 - 346 cadre didactice; 

- gradul didactic I 2011-

2013 - 300 cadre didactice; 

- gradul didactic I 2012-

2014 - 248 cadre didactice; 

- echivalare doctorat cu 

gradul didactic I -6 cadre 

didactice; 

TOTAL: 2273 cadre 

didactice 

Au fost respinse 3 dosare la 

definitivat şi 5 dosare la 

gradul didactic II, 

candidaţii respinşii fiind 

informaţi în scris prin 

adrese trimise pe data de 

23.11.2010 unităţilor de 

învăţământ unde 

funcţionează. 
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3.3 Înscrierea, la 

centrele de 

perfecţionare, conform 

metodologiei şi 

graficul emis de 

M.E.C.T.S a 

candidaţilor înscrişi 

pentru obţinerea 

gradului didactic I şi 

gradul didactic II . 

Încadrarea în 

perioada de timp 

alocată. 

Respectarea 

legislaţiei 

Pe data de 2.12.2010 au 

fost înaintate către centrele  

de perfecţionare din ţară 

listele şi dosarele 

candidaţilor înscrişi pentru 

obţinerea definitivatului, 

sesiunea 2011, gradului 

didactic II, sesiunea 2012 şi 

gradului didactic I, seria 

2011-2013. Pentru 

Universitatea din Craiova 

au fost trimise listele cu 

candidaţii înscrişi pentru 

obţinerea definitivatului, 

sesiunea 2011, gradului 

didactic II, sesiunea 2012 şi 

gradului didactic I, seria 

2011-2013, iar dosarele pt. 

gr. I au fost duse personal 

în ianuarie 2011. 

În perioada 6-10 iunie 

2011 s-au primit de la 

unităţile şcolare 

rapoartele de inspecţie, 

efectuate în anul şcolar 

curent, însoţite de 

adeverinţe de vechime şi 

calificative.  

Pe data de 27.06.2011 au 

fost înaintate către 

centrele  de 

perfecţionare listele şi  

completările la dosarele 

candidaţilor înscrişi 

pentru obţinerea 

definitivatului, sesiunea 

2011, gradului didactic 

II, sesiunea 2011 şi 

gradului didactic I, seria 

2009-2011. 
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4 

 

 

 

Monitorizare. Evaluare. 

Control 

 Eficientizarea 

activităţii 

 Identificarea 

punctelor slabe şi 

a punctelor tari în 

activitate 

 

 

4.1 Elaborarea 

criteriilor şi a 

instrumentelor de 

monitorizare şi 

evaluare a activităţilor 

de formare continuă 

Concordanţa cu 

prevederile 

metodologiei de 

formare continuă şi 

a specificului 

unităţii 

S-au reactualizat rapoartele 

de inspecţie în conformitate 

cu O.M.5720/20.10.2009 şi 

au fost publicate pe site-ul 

IŞJ -06.10.2010 

S-a întocmit metodologia 

pentru ocuparea funcţiei de 

metodist al IŞJ Dolj 

(nt.295/17.09.2010) şi s-a 

desfăşurat concursul pentru 

ocuparea acestor funcţii. În 

urma concursului corpul de 

metodişti al ISJ are 690 

membrii. 

4.2. Prelucrarea 

datelor obţinute prin 

inspecţia şcolară de 

perfecţionare şi luarea 

măsurilor de 

eficientizare a acesteia 

Relevanţa 

rapoartelor. 

Identificarea 

soluţiilor de 

ameliorare. 

 Au fost prelucrate datele 

obţinute prin inspecţia 

şcolară de perfecţionare şi 

s-au luat măsurilor de 

eficientizare a acesteia 

4.3. Arhivarea şi 

păstrarea 

documentelor specifice 

perfecţionării cadrelor 

didactice 

Respectarea 

legislaţiei 

S-a respectat legislaţia 

privind arhivarea şi 

păstrarea documentelor 

specifice perfecţionării 

cadrelor didactice 

4.4. Organizarea şi 

mediatizarea 

desfăşurării practicii 

pedagogice a 

studenţilor 

Formarea iniţială 

conform 

standardelor 

naţionale pentru 

profesia didactică a 

viitoarelor cadre 

didactice  

Pe 19.10.2010 au fost 

trimise la Universitatea din 

Craiova listele cu 

propunerile pentru tutorii 

de practică pedagogică , iar 

pe  02.03.2011 au fost 

transmise completări la 

listele iniţiale. 

5 

Motivarea 

 Stimularea şi 

motivarea materială şi 

morală a cadrelor 

didactice pentru 

5.1 Stimularea (auto) 

formării şi dezvoltării 

profesională a cadrelor 

didactice  

Număr solicitanţi. 

Gradul de 

implicare. 

Calitatea 

participării. 

CCD a primi peste 1500 de 

solicitari de cereri de 

înscriere la programe şi 

cursuri de formare. 
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dezvoltarea 

profesională 

5.2 Încurajarea şi 

sprijinirea iniţiativelor 

prin flexibilitate, 

deschidere spre 

noutate  

Calitatea implicării 

şi participării. 

Eficientizarea 

demersului 

didactic. 

Prezenţa mare la activităţile 

de perfecţionare şi formare 

dovedeşte interesul cadrelor 

didactice pentru  

eficientizarea demersului 

didactic. La activităţile 

simpozioanelor şi meselor 

rotunde desfăşurate la 

nivelul judeţului  au fost 

peste 21000 de participări 

ale cadrelor didactice. 

   

5.3. Plata, conform 

legii, a cadrelor 

didactice care 

prestează activităţi de 

dezvoltare 

profesională cu cadrele 

didactice din judeţ 

Atragerea celor mai 

valoroase cadre 

S-a realizat plata, conform 

legii, a cadrelor didactice 

care prestează activităţi de 

dezvoltare profesională cu 

cadrele didactice din judeţ 

 

6 

Implicarea. Participare 

 Creşterea gradului de 

implicare 

6.1 Încurajarea 

participării şi a 

iniţiativei pentru 

optimizarea 

activităţilor de 

dezvoltare 

profesională 

Număr de 

colaboratori şi 

parteneri. 

Calitatea implicării. 

  CCD are în curs de 

desfăşurare 21 parteneriate 

cu peste 15 colaboratori. 

A crescut numărul de 

cursuri desfăşurate prin 

programe  POSDRU, 

precum şi numărul de 

absolvenţi. 

 

6.2 Implicarea 

mentorilor, 

metodiştilor şi 

formatorilor regionali, 

judeţeni sau naţionali 

în finalizarea 

proiectelor de 

dezvoltare 

profesională 

Număr de proiecte 

finalizate. 

Gradul de interes al 

altor cadre 

didactice pentru 

acest domeniu 

Diversitatea ofertei  şi 

numărul mare de cadre 

didactice dornice de 

formare demonstrează 

respectarea de către 

cursurile oferite de CCD a 

standardelor 

CNFP/DGSPA. 
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7 

Formarea /Dezvoltarea 

profesională şi personală 

 Optimizarea 

competenţelor 

 Dezvoltarea 

competenţelor 

7.1 Elaborarea ofertei 

de perfecţionare şi 

formare continuă 

Număr de 

programe care să 

diversifice oferta. 

Număr absolvenţi. 

Participarea la programe de 

(auto)formare continuă 

pentru inspectori şcolari, 

directori, cadre didactice, 

personal auxiliar a condus 

la creşterea calităţii actului 

educaţional în unităţile de 

învăţământ din Dolj. 

În anul acesta şcolar CCD 

Dolj, în parteneriat cu IŞJ 

Dolj a desfăşurat 6 

programe de formare, 

acreditate CNFPIP şi 25 

programe de formare 

continuă, din oferta avizată 

de MECTS.  

Până la sfârşitul anului 

şcolar 2010-2011 au 

absolvit 1193 cadre 

didactice. Prezenţa la 

cursuri a fost de aprox.  

90% 

7.2 Cooperarea cu 

personalul unităţilor 

implicate în realizarea 

programelor de 

formare 

Diversitatea 

ofertelor 

Calitatea 

programelor de 

formare. 

Număr de cadre 

didactice antrenate. 

În acest an şcolar  fost 

realizate 63 de activităţi 

judeţene de fomare şi 

perfecţionare, 10 

interjudeţene, 12 naţionale 

şi 2 internaţionale fiecare 

metodist al CCD 

monitorizând cel puţin două 

activităţi. 

Prin monitorizările 

profesorilor metodişti CCD 

întâlnirile de lucru, 

seminariile, simpozioanele, 

programele etc. organizate 

la nivel local, judeţean, 

naţional, internaţional   au 

fost apreciate ca fiind foarte 

bine organizate. 

7.3. Participarea la 

programe de 

(auto)formare continuă 

pentru inspectori 

şcolari, directori, cadre 

didactice, personal 

auxiliar 

Individualizarea 

parcursurilor. 

Calitatea crescută a 

actului educaţional. 

 Participarea la programe 

de (auto)formare continuă 

pentru inspectori şcolari, 

directori, cadre didactice, 

personal auxiliar a condus 

la creşterea calităţii actului 

educaţional în unităţile de 

învăţământ din Dolj. 
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7.4 Participarea la 

întâlniri de lucru, 

seminarii, 

simpozioane, 

programe etc. 

organizate la nivel 

local, judeţean, 

naţional, internaţional    

Număr de activităţi. 

Gradul de noutate 

şi aplicabilitate. 

Număr de 

participanţi. 

Aprecierile 

specialiştilor. 

În primul semestru s-au 

desfăşurat, la nivelul 

judeţului, 87 de seminarii, 

simpozioane, programe etc. 

organizate la nivel judeţean 

şi interjudeţean, la care au 

participat peste 1300 de 

cadre didactice. 

 

7.5. Asigurarea 

condiţiilor de 

desfăşurare a practicii 

pedagogice a 

studenţilor în unit. de 

învăţământ din 

municipiul Craiova 

Dezvoltarea 

abilităţilor şi 

competenţelor 

începătorilor. 

Gradul de 

conştientizare şi 

dezvoltare. 

ISJ Dolj a asigurat 

necesarul de 100 de tutori 

pentru practică pedagogică 

solicitat de Universitatea 

din Craiova. 

Prin Proiectul FORCAD, s-

au perfecţionat în anul 

şcolar 2010-2011, 405 

cadre didactice debutante. 

 

8 

Formarea grupurilor . 

Dezvoltarea echipelor 

 Dezvoltarea spiritului 

de echipă 

8.1 Încurajarea culturii 

organizatorice de tip 

reţea pentru finalizarea 

proiectelor de 

perfecţionare 

Constituirea şi 

coeziunea echipelor 

de lucru. 

Gradul de implicare 

al coechipierilor. 

Creşterea calităţii 

culturii 

organizaţionale. 

S-a încurajat cultura 

organizatorică de tip reţea 

pentru finalizarea 

proiectelor de perfecţionare 

 

8.2 Organizarea 

colectivelor de proiect, 

în funcţie de 

activităţile proiectare  

Complexitatea 

competenţelor de 

proiectare.  

 Colectivele de elaborare 

a Metodologiei de 

selecţie a metodiştilor, a 

suporturilor de curs 

pentru responsabilii cu 

perfecţionarea şi pentru 

metodişti, precum şi 

colectivul care a 

participat de la Dolj la  

elaborarea Metodologiei 

privind  activitatea de 

mentorat în România şi 

constituirea corpului  

profesorilor  mentori, au 

fost alese pe criteriul 

competenţei. 
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9 

Negocierea, rezolvarea 

conflictelor 

 Utilizarea negocierii 

ca mijloc de 

optimizare a 

activităţii 

9.1 Pozitivarea 

conflictelor prin 

rezolvarea 

transparentă, rapidă şi 

eficientă 

Gestionarea corectă 

a conflictelor. 

Gradul de 

dezamorsare/ameli

orare a conflictelor. 

S-a realizat pozitivarea 

conflictelor prin rezolvarea 

transparentă, rapidă şi 

eficientă a tuturor 

reclamaţiilor repartizate în 

acest an şcolar. 

  

9.2. Negocierea, în 

special cu unităţile de 

învăţământ – centre de 

perfecţionare, a 

condiţiilor de derulare 

a programelor şi 

finanţare a acestora  

Respectarea 

legislaţiei. 

Absenţa 

nemulţumirilor şi a 

reclamaţiilor în 

domeniu. 

S-a respectat legislaţia în 

vigoare, iar colaborarea cu 

centrele de perfecţionare a 

fost foarte bună. 

 

10 

Comunicare.Informare 

 Asigurarea fluxului 

informaţional 

 Eficientizarea 

comunicării 

10.1 Informarea 

periodică şi ritmică a 

personalului didactic 

cu legislaţia, 

comunicările, 

notificările şi 

instrucţiunile pe linia 

dezvoltări profesionale 

Gradul de 

satisfacere a nevoii 

de informare 

promptă, clară, 

eficientă. 

Absenţa 

reclamaţiilor. 

Nu au existat reclamaţii 

referitoare la informarea 

periodică şi ritmică a 

personalului didactic cu 

legislaţia, comunicările, 

notificările şi instrucţiunile 

pe linia dezvoltări 

profesionale 

 

10.2 Editarea 

buletinului informativ 

privind activităţile de 

perfecţionare pentru 

anul şcolar în curs 

Accesul logistic la 

informaţie 

 A fost publicat pe site-ul 

IŞJ Dolj calendarul 

activităţilor de 

perfecţionare - CCD-

21.10.2010 şi MECTS -

30.11.2010 

Popularizarea activităţilor 

s-a realizat cu ajutorul 

responsabililor cu 

perfecţionarea din unităţile 

de învăţământ din judeţ şi 

prin intermediul site-ului 

IŞJ, respectiv CCD 

 

10.3 Informarea 

grupurilor ţintă – cadre 

didactice, stagiari, 

studenţi, personal 

didactic auxiliar – cu 

activitatea I.S.J., 

C.C.D., unităţi conexe 

Popularizarea 

activităţilor 

Popularizarea activităţilor 

s-a realizat cu ajutorul 

responsabililor cu 

perfecţionarea din unităţile 

de învăţământ din judeţ şi 

prin intermediul site-ului 

IŞJ, respectiv CCD 
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Nr. 

Crt. 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Indicatori de performanţă 

planificat realizat 

0 1 2 4 5 

10.4 Popularizarea, 

prin mass-media,  

activităţilor de 

perfecţionare 

organizate de MECTS, 

ISJ, CCD, unităţi 

conexe şi unităţile 

şcolare  

Număr mare de 

demersuri şi 

calitatea acestora. 

Activităţile au fost 

popularizate pe site-ul ISJ 

Dolj sau la avizierul ISJ 

Dolj. 

 Unele dintre activităţile de 

perfecţionare organizate de 

MECTS, ISJ, CCD, unităţi 

conexe şi unităţile şcolare 

au fost popularizate prin 

mass-media 

 

10.5 Organizarea de 

schimburi de bună 

practică – pentru 

dezvoltarea 

profesională şi 

popularizarea 

experienţelor 

Gradul de noutate 

şi aplicabilitate al 

activităţilor. 

Solicitări pentru 

multiplicarea 

acestor activităţi. 

Schimburile de bună 

practică şi popularizarea 

experienţelor s-a realizat 

mai ales prin intermediul 

activităţilor desfăşurate la 

cercurile pedagogice. 

 

10.6 Transmiterea în 

timp util, către forurile 

ierarhice superioare şi 

colaboratori a 

materialelor solicitate 

sau impuse de grafice 

Respectarea 

conţinuturilor şi 

termenelor 

Toate materialele solicitate 

sau impuse de grafice au 

fost transmise în timp util, 

către forurile ierarhice 

superioare şi colaboratori. 

11 

Parteneriat 

Extinderea şi 

eficientizarea 

parteneriatului 

11.1 Colaborarea cu 

O.N.G-uri, asociaţii, 

fundaţii, instituţii de 

cultură şi alţii pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de 

dezvoltare 

profesională 

Iniţierea de 

activităţi comune 

CCD Dolj este în 

parteneriat cu: CEDRU, 

Terre des hommes, 

Asociaţia Edunet,  EOS, 

Casa de Cultură „Traian 

Demetrescu”, Muzeul 

Olteniei, Radio Oltenia, 

SIVECO,etc. 

11.2 Iniţierea de noi 

proiecte de parteneriat 

la nivel local şi 

naţional 

Dezvoltarea 

instituţională 

 Unităţile şcolare din 

sectorul pe care-l 

coordonez sunt implicate în 

multiple parteneriate la 

nivel local şi naţional. 

            

     

2. SITUAŢIA STATISTICĂ A PROFESORILOR METODIŞTI AI ISJ DOLJ ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-

2011 

 

Specialitatea Număr profesori 

metodişti 

Criterii/proceduri de 

selecţie a 

profesorilor 

metodişti 

Tipuri de activităţi 

desfăşurate de profesorii 

metodişti 

Biologie  25 - evaluare CV cu - inspecţii curente şi 
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Chimie  14 acte doveditoare                                                            

 - evaluarea scrisorii 

de intenţie 
experienţă metodică şi 

organizatorică; 

-  performanţele 

profesionale, rezultate 

obţinute cu elevii la 

concursuri şi 

olimpiade; 

- cunoaşterea 

elementelor de 

legislaţie; 

- disponibilitate; 

-  gradul de 

participare a 

solicitările 

disciplinei. 
 

speciale; 

- elaborarea de criterii de 

notare; 

- elaborarea de standarde de 

evaluare; 

- elaborarea de modele de 

proiecte didactice; 

- propuneri de subiecte şi 

bareme de notare pentru 

concursul de 

titularizare/detaşare/suplinire 

- participare în comisii 

judeţene ale concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare; 

-  formatori pentru cursuri de 

formare profesională. 

Fizică   28 

Educaţie fizică  39 

Integrare europeană 17 

Limba engleză/germană  34 

Limba germană  3 

Limba franceză 16 

Limba spaniolă  1 

Limba română  56 

Informatică  27 

Matematică  58 

Socio-umane  19 

Istorie  27 

Geografie  17 

Proiecte educaţionale   11 

Mentorat şi dezvoltarea 

resursei umane  

12 

Religie ortodoxă 21 

Religie adventistă 1 

Învăţământ primar  121 

Învăţământ preşcolar  47 

Învăţământ special  12 

 Educaţie muzicală  5 

Educaţie plastică / arte 

vizuale  

5 

Discipline tehnice şi 

economice  

84 

TOTAL 700 

 

 

3. PERFECŢIONARE/ FORMARE CONTINUĂ     

  

3.A. FORMARE ŞI  PERFECŢIONARE CONTINUĂ 

• Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de Centrul Naţional de Formare a 

Personalului din Învăţământului Preuniversitar 

Denumirea programului 

 
Nr. deciziei de acreditare 

Nr. credite 

 

Nr. de 

particip

anţi 

 

Managementul proiectelor europene O.M. nr. 4620/05.08.2010 23 44 
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Formare pentru viitor-EUROTEACHER II O.M. NR.4620/ 05.08.2010 30 28 

Timp liber şi performanţă- Şcoala de week-end O.M. NR.4620/ 05.08.2010 16 54 

Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate Decizia nr. 155/30.09.2008 25 19 

Educatie alternativă prin tehnici teatrale O.M. nr. 4620/05.08.2010 13 21 

 

• Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de CNFPIP şi derulate prin CCD 

Furnizorul programului 

Denumirea 

programului 

Nr. deciziei de 

acreditare Nr. credite 

Nr de 

participanti 

Cost 

Credit 

cursant 

SIVECO ROMÂNIA 

Iniţiere IT şi 

Utilizare AeL 

Decizia CNFP 

NR.218/ 

19.12.2007 25 25 12/cursant 

 

 

• Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MECTS 

Nr. crt/ Tema programului  Durata  

Nr 

cursanti 

 I Didactica specialităţii 

Specialitatea      

      

I.1 
Competenţe de evaluare-

matematică matematică 24 24 

II Management educational /institutional   

II.1. Evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie 24 30 

III Management de proiect   

IV TIC şi utilizarea calculatorului   

IV.1. Prezentări multimedia: Microsoft Office Power Point 2007 24 26 

IV.2. Calcul Tabelar: Microsoft Office Excel 2007 24 26 

IV.3. Utilizarea TIC in predarea/ invatarea istoriei 24 25 

V Tehnici documentare în CDI   

VI Educaţie pt. drepturile omului   

VI.1. Educaţie pentru prevenirea HIV/SIDA 24 24 

VI. 2. Educaţie pt. protecţia mediului   

VII Educaţie pt. egalitatea de şanse   

VIII Eucaţie antreprenorială   

VIII.1. Europass- un portofoliu pentru viitor 24 78 

IX. Alte programe    

IX.1. Comunicare eficientă în limba engleză Modulul I “Iniţiere în limba 24 22 
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engleză”  

IX.2. Comunicare eficientă în limba engleză Modulul II “Dezvoltarea 

competenţelor de comunicare în limba engleză” 

24 18 

IX.3. Game-educaţia psihosocială prin joc 24 78 

IX.4. Curs de formare pentru laboranţii şcolari 24 27 

IX.5. Curs “EDUCAM ASA!” 24 25 

IX.6. Managementul activitatii de voluntariat 24 58 

IX.7. Traditional si modern in formarea profilului spiritual al elevilor 24 54 

IX.8. 

Cunoştinţe, aptitudini  şi atitudini transversale pentru toţi profesorii- 

Pestalozzi-Core Components- M1 Gândirea critică- instrumente de 

dezvoltare a parcursului personal şi profesional 8 28 

IX.9. 

Cunoştinţe, aptitudini  şi atitudini transversale pentru toţi profesorii- 

Pestalozzi-Core Components- M2 Ce este şi de ce contează – teoria 

inteligenţelor multiple 8 27 

IX.10. 

Cunoştinţe, aptitudini  şi atitudini transversale pentru toţi profesorii- 

Pestalozzi-Core Components- M3 Cum să-ţi determine propriul stil 

de învăţare să lucreze pentru tine 4 29 

IX11. 

Cunoştinţe, aptitudini  şi atitudini transversale pentru toţi profesorii- 

Pestalozzi-Core Components- M4 Competenţe cognitive în educaţie 8 28 

IX.12. Consiliere  şi orientare 24 71 

IX.13. 

Od@ceurope-un mijloc informatic de a descoperi pe celălalt prin 

corespondenţă şcolară europeană 24 25 

IX.14. Strategii de prevenire şi combatere a violentei in scoala 24 80 

IX15. Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educative speciale 24 26 

IX.16. Initiere in biblioteconomie 24 30 

• Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 

Denumirea activităţii Titlul activităţii: 

simpozioane/sesiuni/schimburi 

de experienţă 

Locul desfăşurării 

activităţii (CCD, filiale, 

CDI, unităţi de 

învăţământ) 

Nr. de 

participanţi 

„Tradiţii culinare specifice 

Crăciunului” 

 

Masă rotundă judeţeană Filiala C.C.D. Dolj, Şc. cu 

cls. I – VIII Filiaşi 

60 

„Gândeşte verde!” Activitate de voluntariat Şcoala cu cls. I – VIII Nr. 

19 „Lascăr Catargiu”, 

Craiova 

45 

“Tradiţie şi magie de 

Sfintele Paşti” 

Dezbatere la nivel judeţean Filiala C.C.D. Dolj, Şcoala 

cu cls. I – VIII Filiasi 

70 

„Mai aproape de semenii 

noştri!” 

Acţiune de strângere de fonduri Filiala C.C.D. Dolj, Şcoala 

cu cls. I – VIII Filiasi 

38 

„Hai să dăm o carte!” Colectă de carte şcolară Etaj 1,  I.Ş.J. Dolj 69 

Săptămâna Naţională a Personal Branding între real şi Grupul Şcolar ”Traian 6 
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Voluntariatului (09 – 15 

mai 2011) 

ideal Demetrescu” Craiova 

Mediu curat-mediu sănătos! 

 

Şcoala cu clasele I-VIII 

Bucovăţ, Dolj 

35 

Prietenii celor mici Şcoala Nr. 12 “Decebal” 

Craiova 

5 

Protejarea nostră prin protejarea 

tuturor 

Liceul Teoretic “Henri 

Coanda”, Craiova 

27 

1. Promovarea unui stil  

de viata sănătos prin sport, 

mişcare  şi alimentaţie sănătoasă  

2. Realizarea de produse  

turistice locale legate de 

localităţile unde se practică    

mesteşuguri tradiţionale 

3.   Promovarea protecţiei  

mediului înconjurător 

C.T.A.M. « CONSTANTI

N BRÂNCUŞI », Craiova 

5 

Pledoarie pentru mişcare Colegiul National “Stefan 

Velovan”, Craiova 

12 

„Tolerează ca să fii tolerat”- 

drepturi şi îndatoriri ca cetăţean 

al U.E. 

 

Grupul Şcolar Industrial 

„Electroputere”, Craiova 

21 

Hai să dăm o carte! C.C.D. Dolj – C.R.O.S. 69 

Promovarea valorilor culturale SCOALA CU CLASELE I 

–VIII MURGASI 

6 

Orice ajutor contează! Scoala cu clasele I-VIII 

Celaru 

10 

Viitorul Terrei depinde de noi 

 

Grupul Scolar “Traian 

Demetrescu”, Craiova 

23 

Îmi cunosc drepturile?! C.T.A.M.  “Constantin 

Brancusi” Craiova 

26 

Sport şi stil de viaţă sănătos Şcoala cu cls. I – VIII 

Coşoveni 

8 

Voluntari pentru un stil de viata 

sănătos 

 

Liceul Teoretic “Henri 

Coanda”, Craiova 

10 

Înfloresc grădinile Şcoala nr. 1 ,,Obedeanu’’ 

Craiova - Stuctura şcolii 

Nr.12 ,,Decebal’’ Craiova 

7 

Dreptul meu la educaţie Grup Şcolar “Horia 

Vintila”, Segarcea 

 

13 

Să fim mai buni! Grădiniţa Nr. 21 Craiova 15 

Suntem alături de voi! C.T.A.M. « CONSTANTI

N BRANCUSI », Craiova 

15 
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Colecta de carte pentru 

Biblioteca Şcolii cu cls. I – VIII 

Nr. 19, Craiova  

Şcoala cu cls. I – VIII Nr. 

19, Craiova 

26 

Natura, prietena noastră! Şcoala Specială Sfântul 

Vasile, Craiova 

16 

Un mediu curat, un mediu 

sănătos! 

Şcoala cu cls. I – VIII Nr. 

30 «Mihai Viteazul », 

Craiova  

25 

Tinerii de azi, părinţii de mâine! Grup Şcolar “Traian 

Demetrescu”, Craiova 

 

6 

Împreuna pentru o lume 

fără discriminării 

Simpozion interjudeţean Grădiniţa Nr. 40 Craiova 52 

„Autocefalia – unitate de 

credinţa şi libertate 

religioasă” 

Simpozion judeţean Mănăstirea Tismana, jud. 

Gorj 

75 

„Tradiţii şi obiceiuri de 

iarnă în spaţiul românesc şi 

european” 

Simpozion interjudeţean Grădiniţa Nr. 51 Craiova 64 

„Eficientizarea demersului 

didactic” 

Simpozion judeţean Şcoala cu clasele I-VIII 

VÂRTOP 

37 

„Rolul şi responsabilităţile 

cadrelor didactice în 

promovarea drepturilor 

copilului” 

Dezbatere judeţeană CCD DOLJ 42 

„Filiala CCD- Mijloc de 

cunoaştere şi valorificare a 

oportunităţilor de 

dezvoltare profesionala a 

cadrelor didactice” 

Masă rotundă judeţeană Filiala CCD Călăraşi  36 

„9MAI în istoria românilor 

şi a Europei” 

Simpozion judeţean Grupul Şcolar „Traian 

Demetrescu” Craiova 

48 

„Viaţă sănătoasă printr-o 

alimentaţie inteligentă” 

Simpozion judeţean Şcoala cu clasele 

 I-VIII Coţofenii din Dos 

35 

„Din nimic un lucru mare” Simpozion interjudeţean Grădiniţa Nr. 43 Craiova 53 

„OM-NATURA-SUFLET” Simpozion judeţean Şcoala cu clasele 

 I-VIII Gângiova 

40 

„ŞCOALA –FURNIZOR 

DE EDUCAŢIE 

ECOLOGICA 

Simpozion judeţean G.S.A. Călăraşi 35 

„Natura între artă şi 

realitate” 

Masă rotundă la nivel judeţean C.C.D. DOLJ 29 

,, Strategii optime de 

folosire a materialelor – 

modele concepute şi 

experimentate în activitatea 

practică desfăşurată la 

fizică-chimie-biologie”, 

03.11.2010,  

Masă rotundă  la nivel judeţean C.C.D. DOLJ 28 
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,,Şcoala şi incluziunea 

socială”, în data de  

08.12.2010. 

Masă rotundă judeţeană C.C.D. DOLJ 41 

,,Comunicarea intra şi inter 

instituţională în contextul 

descentralizării” 

Masă rotundă judeţeană C.C.D DOLJ, Filiala 

Calafat, Şcoala cu clasele I-

VIII nr.1,,Gheorghe 

Brăescu” 

35 

„Gândeşte verde!” 28 

martie 2011 

Activitate de voluntariat Şcoala cu cls. I – VIII Nr. 

19 „Lascăr Catargiu”, 

Craiova 

45 

„Mai aproape de semenii 

noştri!” 28.04.2011 

Acţiune de strângere de fonduri Filiala C.C.D. Dolj, Şcoala 

cu cls. I – VIII Filiaşi 

38 

,,Dimensiunea europeană a 

unităţilor de învăţământ 

preşcolar şi primar”, 03 

decembrie 2010 

Conferinţă judeţeană GRĂDINIŢA  cu P.P. 

NR.21 Craiova 

91 

,,Educaţia pentru   

drepturile  copilului – 

prioritate în societatea  

contemporană “ 06.12. 

2010 

Masă rotundă judeţeană Şcoala Specială ,,Sfântul 

Vasile” Craiova 

69 

,,Jocul cu marionete şi 

măşti o şansă de 

comunicare între copii” ,08 

dec. 2010  

Masă rotundă Grădiniţa  Nr.23 , Structura 

Nr.38 

24 

,,Educaţia – drumul spre 

cunoaştere “,11.12.2010  

Simpozion judeţean Şcoala cu clasele I-VIII 

Coţofenii din Dos   

51 

,,2 Februarie- Ziua 

mondială a zonelor umede” 

Masă rotundă judeţeană Grădiniţa Nr. 40, Craiova 51 

,,Universul copilăriei 

oglindit în opera lui Ion 

Creangă”, 30.03.2011  

Simpozion judeţean Grădiniţa Nr. 42 "Ion 

Creanga" 

67 

,, Din nimic un lucru mare” 

28.05.2011 

Masă rotundă judeţeană Grădinita cu PP Nr. 43 

Craiova, 

40 

,, Violenţa-o realitate a 

zilelor noastre”,26.03.2011 

 

Simpozion naţional Şcoala Nr. 37 "Mihai 

Eminescu" 

160 

,,Eco-Europa prin 

Programul Mondial Eco-

Şcoala, , 20.05.2011 

 

Simpozion naţional Grupul Şcolar "Matei 

Basarab" Craiova 

145 

,,Împreună pentru o viaţă 

sănătoasă”, 08.06.2011 

Masa rotundă judeţeană GRĂDINIŢA  cu P.P. 

NR.21 Craiova 

47 

“Drepturi şi obligaţii în 

colaborarea şcoală- 

familie- comunitate” 

Conferinţă judeţeană Şcoala cu clasele I- VIII, 

Podari 

61 

“Din cărţi culegi multă 

înţelepciune… pe urmele 

lui Ion Creangă” 

Simpozion judeţean Liceul cu Program 

Sportiv “Petrache 

Trişcu” Craiova 

75 
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“Educaţie şi calitate în 

învăţământul profesional şi 

tehnic” 

Simpozion interjudeţean Grupul Şcolar I.C.M. nr. 

2 Craiova 

 

54 

„Violenţa în viaţa noastră” Simpozion internaţional Grupul Şcolar „Ştefan 

Milcu” Calafat 

209 

„Să ne jucăm ştiinţific” Simpozion interjudeţean Şcoala cu clasele I- VIII, 

Podari 

60 

„Sărbătorile de primăvară 

la români” 

Masă rotundă judeţeană Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 

19, Craiova 

67 

„Postmodernism şi 

educaţie creştină” 

Conferinţă naţională Stupini, judeţul Braşov 250 

“Violenţa în şcoală” Masă rotundă judeţeană Liceul Teoretic “Henri 

Coandă” Craiova 

55 

“Toleranţa- puntea care 

leagă inimi” 

Conferinţă şi workshop judeţean Casa Corpului Didactic 

Dolj. 

 

97 

„Comunicare inter- şi 

intrainstituţională în sistem 

descentralizat” 

Masă rotundă judeţeană Filiala Calafat a C.C.D. 

Dolj 

35 

„Meseria de părinte şi 

educator în România 

zilelor noastre” 

Simpozion judeţean Grădiniţa nr. 37 

„Dumbrava Minunată” 

Craiova 

73 

„Evaluarea de calitate a 

rezultatelor învăţării 

geografiei şi istoriei din 

perspectiva 

transdisciplinară” 

Seminar judeţean Şcoala nr. 22 „Mircea 

Eliade” Craiova 

34 

„Independenţi într-o 

Europă unită” 

Simpozion judeţean Şcoala nr. 18 „Sf. Dumitru” 

Craiova 

47 

“Formarea continuă- 

responsabilităţi şi 

oportunităţi în dezvoltarea 

carierei” 

Dezbatere judeţeană Casa Corpului Didactic 

Dolj 

30 

“Domeniul “Ştiinţe” şi 

disciplina Fizica2 
Masă rotundă judeţeană C.N.”Elena Cuza” Craiova 35 

“Coordonarea, funcţionarea 

şi managementul intern al 

Filialelor C.C.D” 

 

Masă rotundă judeţeană 

Liceul Teoretic “Mihai 

Viteazul” Băileşti-filială 

C.C.D.Dolj 

20 

„Matematica modernă, 

între clasic şi actual” 
Simpozion interjudeţean 

Liceul Teoretic “Mihai 

Viteazul” Băileşti 
83 

„Aici îmi place să învăţ” Masă rotundă judeţeană 
Colegiul Naţional “Fraţii 

Buzeşti”Craiova 
64 

„Activităţile în aer liber-

fereastră deschisă spre 

lume” 

Simpozion interjudeţean 

Colegiul Naţional “Fraţii 

Buzeşti”-Grădiniţa “Otilia 

Cazimir”Craiova 

62 
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„Şcoala românească-

drepturi şi obligaţii 

europene” 

Simpozion judeţean 
Grădiniţa nr.50 ”Sfânta 

Lucia”Craiova 
48 

„Toţi egali-toţi diferiţi” Conferinţă judeţeană 
Şcoala cu clasele I-VIII 

Calopăr 
37 

“Suntem ceea ce vrem să 

fim” 
Simpozion naţional 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 

36”Gheorghe 

Bibescu”Craiova 

137 

“Părinţi mai buni,copii mai 

buni” 
Simpozion judeţean 

Şcoala cu clasele I-VIII 

Nr.29”Nicolae Romanescu” 

Craiova 

67 

„Tehnologii moderne de 

obţinere a produselor 

ecologice” 

Simpozion judeţean 
Grupul Şcolar “Ştefan 

Anghel” Băileşti 
74 

“Predarea-învăţarea 

interactivă-cerinţă a 

calităţii educaţiei” 

Simpozion judeţean 
Şcoala cu clasele I-VIII 

Celaru 
34 

“Evaluarea-un instrument 

esenţial în actul 

educaţional” 

Simpozion judeţean 
Şcoala cu clasele I-VIII 

Apele Vii 
83 

„Modalităţi de integrare a 

tradiţiilor de iarnă în 

activitatea curricular şi 

extracurriculară” 

Masă rotundă judeţeană 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 

12 „Decebal” 
68 

„De vorbă cu iarna” Simpozion judeţean 
Şcoala cu clasele I-VIII 

Calopăr 
43 

„Educaţia şi familia-

antagonism sau 

complementaritate” 

Simpozion judeţean 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 

36”Gheorghe 

Bibescu”Craiova 

83 

“Integrarea elevilor rromi 

prin educaţie şi cultură” 
Simpozion judeţean 

Şcoala cu clasele I-VIII 

Rast 
82 

“Diversitate,identitate şi 

moştenire culturală” 
Simpozion judeţean 

Şcoala cu clasele I-VIII 

Giubega 
46 

“Profesionalizarea elevilor 

deficienţi de auz în 

contextul pieţei muncii 

europene” 

Simpozion naţional Centrul Şcolar “Beethoven” 

Craiova 

30 

“Ecoteologia- punte de 

legatura  intre stiinta  si 

teologie  in secolul XXI” 

Simpozion naţional Colegiul Tehnic "Costin D. 

Neniţescu 

186 

“Cultura şi tradiţie în 

spaţiul european” 

Simpozion naţional Grup Şcolar "Charles 

Laugier" Craiova 

103 

„Educaţia pentru mediu „ Simpozion naţional   Scoala Speciala “Sf. 

Vasile” 

142 

„Oltenia literara 

postbelica” 

Simpozion naţional Liceul de Artă “Marin 

Sorescu” Craiova 

186 

„Şcoala fără graniţe” Proiect internaţional Liceul Teoretic "Henri 

Coanda" 

144 

“Direcţii noi în educaţia Conferinţa naţională C.N. “St. Velovan” Craiova 184 
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tinerilor” 

“Moş Crăciun-Călător prin 

Europa!” 

Masă rotundă judeţeană   Scoala Speciala “Sf. 

Vasile”  

91 

Limbile moderne pe 

coordonate europene 

Masă rotundă 

la nivel naţional 

Liceul Teoretic "Henri 

Coanda" 

127 

Să combatem violenţa şi 

drogurile 

 

Masă rotundă 

la nivel naţional 

Colegiul Tehnic "Costin D. 

Neniţescu 

172 

Iniţierea în ABC-ul 

democraţiei. 

Responsabilitatea socială 

Simpozion judeţean   Liceul Teoretic “T. 

Arghezi” Craiova 

112 

Clasici romani şi universali Simpozion judeţean - secţiunea 

adulţi  

Liceul Teoretic "Henri 

Coandă" Craiova 

45 

Influenţa IT şi a mass-

mediei în educaţia 

adulţilor(profesori, părinţi, 

elevi) 

Dezbaterea interjudeţeană 

secţiunea adulţi 

  Liceul Teoretic “T. 

Arghezi” Craiova 

120 

Educaţia nonformală, 

autoeducaţia şi societatea 

cunoaşterii 

Simpozion judeţean  CCD Dolj 43 

Viaţa mea un „joc” serios Masă rotundă judeţeană CCD Dolj 24 

Fantezii de primăvara Masă rotundă judeţeană Şcoala Specială "Sf. 

Vasile" 

77 

Profesionalizarea carierei  

didactice şi  personalizarea  

traiectelor de  evoluţie  în  

carieră 

Simpozion judeţean Şcoala cu cls. I-VIII 

Bucovat 

59 

Învăţământul  românesc  

între  tradiţie şi modernism 

Simpozion judeţean Şcoala Specială "Sf. Mina" 93 

Dezvoltarea creativităţii 

elevilor  prin integrarea  

proiectelor  educaţionale 

Simpozion interjudeţean Liceul Teoretic "Henri 

Coandă" Craiova 

54 

Violenţa în şcoala şi 

familie, o problema socială 

- studii de caz 

Conferinţa judeţeană - secţiunea 

adulţi 

  Liceul Teoretic “T. 

Arghezi” Craiova 

97 

Tehnici de mediere a 

conflictelor 

Workshop - secţiunea adulţi   Liceul Teoretic “T. 

Arghezi” Craiova 

29 

Descentralizarea 

învăţământului - încotro? 

Conferinţă Grup Şcolar Electroputere 

Craiova 

47 

Demersul  didactic  modern 

în şcoala contemporană 

Simpozion interjudeţean Liceul Teoretic “T. 

Arghezi” Craiova 

49 

Modern şi tradiţional în 

predarea matematicii  în 

şcoală  

Simpozion judeţean Liceul  Teoretic “ Henri 

Coanda”  Craiova 

41 

Toleranţa, valoare 

europeană 

Masă rotundă – la nivel judeţean 

secţiunea adulţi 

  Liceul Teoretic “T. 

Arghezi” Craiova 

32 
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Strategii didactice 

inovative în cadrul 

procesului instructiv-

educativ al elevilor în 

dificultate 

Simpozion judeţean Şcoala Speciala "Sf. Mina" 97 

Violenţă versus toleranţă! Workshop judeţean      Liceul Teoretic “T. 

Arghezi” Craiova 

41 

 

Activităţile de perfecţionare desfăşurate în judeţul Dolj s-au caracterizat printr-un nivel de la bine spre 

excepţional  al informaţiilor metodico-ştiinţifice şi calitate a organizării. Reglementarea printr-un act unic, dar şi 

interesul organizatorilor de a oferi evenimente de calitate, a condus la un feed-back pozitiv din partea 

participanţilor. Gradul sporit de interes al cadrelor didactice din judeţul nostru este dovedit de numărul 

semnificativ de participanţi şi specialişti în domeniu prezenţi la fiecare din aceste activităţi. 

 

Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea 

gradelor didactice 

 
Specializarea 

N
r.

 c
ad

re
 a

si
st

at
e 

p
ri

n
 i

n
sp

 s
p

ec
ia

le
  

o
b

ţi
n

er
ea

 d
ef

in
it

iv
ă

ri
i 

în
v
ăţ

ăm
ân

t 

Nr. inspecţii curente  

efectuate pentru 

obţinerea gradului 

didactic II în 

învăţământ 

Nr. inspecţii curente  

efectuate pentru obţinerea 

gradului didactic I în 

învăţământ 

N
r.

 
ca

d
re

 
as

is
ta

te
 

p
ri

n
 

in
sp

ec
ţi

i 

sp
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ia
le

  
o
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n
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u
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d

u
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i 

d
id

a
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 I

I 
în

v
ăţ
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N
r.
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d
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i 
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o

b
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n
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u
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d

u
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d
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a
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n

v
ăţ
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N
r.
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d
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is
ta
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p
ri

n
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ţi

i 

sp
ec

ia
le

 
 

p
en

tr
u
 

ec
h

iv
a
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re

a
 

d
o

ct
o

ra
tu

lu
i 

cu
 

 
p

en
tr

u
 

g
ra

d
u

lu
i 

d
id

a
ct

ic
 I

 î
n

v
ăţ

ăm
ân

t 

Obs 

S
es

iu
n

ea
 2

0
1

1
 

S
es

iu
n

ea
 2

0
1

2
 Total  

S
er

ia
 

 
 

2
0
0

9
-

2
0

1
1
 

S
er

ia
 

 
 

2
0
1

0
-

2
0

1
2
 

S
er

ia
 

 
 

2
0
1

1
-

2
0

1
3
 

Total  

Agricultură - - - - - 1 9 10 1 - -  

Arte plastice - - - - - - 2 2 - - -  

Automatică şi 

informatică 

aplicată 

1 - - - - - - - - - -  

Biologie 5 4 13 17 2 9 9 20 8 7 -  

Canto - - - - - 1 - 1 - - -  

Chimie 4 2 6 8 2 1 3 6 6 3 -  

Contabilitate - - 1 1 1 1 - 2 1 1 -  

Contabilitate 

financiară 
- - - - - 2 - 2 1 - -  

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

- - - - - - - - 1 - -  

Design/arte 

plastice 
1 - - - - - - - - - -  

Discipline 

economice 
1 - - - - 1 - 1 - - -  

Discipline 

economice –

management 

- - - - - - - - 1 1 1  

Discipline tehnice 

– automatică 
- - - - 1 - - 1 1 1 -  

Discipline tehnice 

- autovehicule 

rutiere 

- - 2 2 1 1 - 2 1 1 -  

Discipline tehnice 

– alimentaţie 

publică şi turism 

- - - - - - 2 2 - - -  
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Discipline tehnice 

- electromecanică 
- 1 - 1 - - 4 4 2 1 -  

Discipline tehnice 

- 

electroenergetică/ 

centrale, staţii şi 

reţele electrice 

- - - - - - 2 2 - - -  

Discipline tehnice 

– electronică 
- - 2 2 - - - - - - -  

Discipline tehnice 

– electrotehnică 
- - 1 1 1 - - 1 1 1 -  

Discipline tehnice 

– electro-

energetică 

- - - - 1 - - 1 1 2 -  

Discipline tehnice 

- ingineria 

mediului 

- 1 - 1 - - - - 1 - -  

Discipline tehnice 

-   maşini şi 

aparate electrice 

- - - - 1 - - 1 1 1 -  

Discipline tehnice 

-  maşini-unelte 
- - - - - - - - 1 1 -  

Discipline tehnice 

- mecanică 

agricolă 

- - 2 2 - 1 - 1 - - -  

Discipline tehnice 

- tehnologia 

prelucrării 

produselor 

alimentare 

- - - - - - - - 2 - -  

Discipline tehnice 

- tehnologia 

prelucrării 

produselor 

agricole 

- - - - - - - - 2 2 -  

Discipline tehnice 

- tehnologie 

chimică 

anorganică 

- 1 - 1 - - - - 1 - -  

 Discipline 

tehnice - 

electromecanic 

locomotive şi 

vagoane 

- - 1 1 - - - - - - -  

Discipline tehnice 

- tehnologia 

construcţiilor de 

maşini 

- - - - - - 1 1 1 1 -  

Drept 1 - 1 1 - 2 2 4 - - -  

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

1 - - - - - - - - - -  

Economie 

generală 
1 - - - - - 1 1 - - 1  

Economie/educaţi

e antreprenorială 
3 - - - - - - - - - -  

Ed muzicală 1 - - - - - - - - - -  

Ed plastică 1 - 1 1 - 1 5 6 - 1 -  

Ed plastică şi 

vizuală 
- - - - - 1 - 1 - - -  

Ed tehnologică 1 1 2 3 1 - 2 3 3 1 -  

Ed. fizică şi sport 21 9 21 30 4 13 18 35 15 26 -  
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Ed. vizuală 1 1 - 1 - - - - 1 - -  

Educatoare  13 10 37 47 5 8 41 54 26 38 -  

Filozofie 1 1 1 2 1 - 2 3 1 1 1  

Finanţe - - - - - 1 - 1 - - -  

Fizică 2 3 1 4 4 1 - 5 4 9 -  

Geografie 8 6 3 9 - 2 5 7 12 4 -  

Industrie 

alimentară 
1 - - - - - - - - - -  

Informatică 3 3 6 9 1 6 6 13 5 6 -  

Inst. înv preşcolar 6 7 26 33 4 2 26 32 21 21 -  

Inst. înv primar 11 24 37 61 9 29 32 70 37 33 -  

Învăţător 12 10 12 22 4 30 33 67 19 17 -  

Istorie 9 3 10 13 4 8 11 23 10 14 1  

Învăţător educator 

pentru învăţământ 

special 

1 - - - - 2 - 2 - - -  

Kinetoterapie şi 

motricitate 

specială 

1 - - - - - - - - - -  

Lb engleză 14 16 28 44 7 13 16 36 27 13 -  

Lb franceză 17 10 16 26 3 3 15 21 14 8 1  

Lb germană - - - - 1 - 1 2 1 1 -  

Lb română 21 18 26 44 3 20 23 46 35 22 -  

Lb spaniolă - - - - - - 1 1 - - -  

Logopedie - - - - - - 1 1 - - -  

Maistru instructor 

- alimentaţie 

publică 

- - - - - - 2 2 1 - -  

Maistru instructor 

- conducători 

unităţi comerciale 

- - - - - - - - 1 1 -  

Maistru instructor 

- comerţ şi 

servicii 

- - - - - - 2 2 - - -  

Maistru instructor 

– mecanică 
- - - - - - - - 1 1 -  

Maistru instructor 

-  tehnician 

transporturi 

interne şi 

internaţionale 

- - - - - - - - 1 1 -  

Maistru instructor 

- transporturi 

auto 

- - - - - - 1 1 - - -  

Maistru instructor 

- mecanic auto 
- - - - - 1 - 1 - - -  

Maistru instructor 

-  creator 

proiectant 

îmbrăcăminte 

- - - - - 1 - 1 - - -  

Maistru instructor 

– prelucrare prin 

aşchiere 

- - - - - - 1 1 - - -  

Managementul 

firmei 
- 1 - 1 - - - - 2 - -  

Matematică 7 7 12 19 3 5 10 18 14 8 -  

Muzică 

instrumentală/ 

pian 

- - 1 1 - - - - - - -  

Pedagogia artei - 1 - 1 - - - - 1 - -  

Pedagogie arte 

plastice şi 

decorative 

- - - - - - 1 1 - - -  
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Pedagogie 

învăţământ 

preşcolar 

3 - - - - - - - - - -  

Pedagogia 

învăţământ primar 
2 - - - - - - - - - -  

Pedagogie - 1 - 1 - - 1 1 1 - -  

Pedagogie 

muzicală 
1 2 1 3 - - - - 2 1 -  

Pictură/ arte 

vizuale 
1 - - - - - - - - - -  

Prof. înv. primar - - 1 1 - -   - - -  

Protecţia mediului 1 - - - - - - - - - -  

Psihologie 3 - - - - - - - - - -  

Psihopedagogie 

specială 
- - - - - 1 - 1 - - -  

Psihosociologie - - 1 1 - - - - - - -  

Religie ortodoxă 12 8 11 19 1 5 11 17 19 9 1  

Sociologie 1 - 3 3 - 2 - 2 - - -  

Ştiinţe politice - - 2 2 - - - - - - -  

Zootehnie - - - - - - 1 1 - - -  

Total 194 151 289 440 65 175 303 543 308 259 6  

 

Evidenţa numerică a cadrelor didactice inspectate, pe discipline de studiu 

  Cadre didactice calificate: 

 
Nr. 

crt 

Disciplina la 

care s-a 

realizat 

inspecţia 

 

 

Total cadre didactice inspectate Calificative acordate Note acordate Obs 

F.B. B. A

cc 

Sa

tis

f 

Sl

ab 

F.

S. 

10 

 

9 8 S

u

b

 

8 

DE

F 

GR II 

2011 

GR 

II 

201

2 

GR 

I 

201

1 

GR 

I 

201

2 

GR 

I 

201

3 

E

C

H

IV

D

O

C

T. 

TO 

TAL 

1 Agricultură - 1 - - 1 7 - 9 10 - - - - 1 - - - - 

2 Arte plastice - - - - - 1 - 1 2 - - - - - - - - - 

3 Automatică 

şi 

informatică 

aplicată 

1 - - - - - - 1  - - - - 1 - - - - 

4 Biologie 5 8 11 7 9 7 - 47 37 - - - - 20 - - - - 

5 Canto - - - - 1 - - 1 1 - - - -  - - - - 

6 Chimie 4 6 6 3 1 3 - 23 14 - - - - 13 - - - - 

7 Contabilitate - 1 1 1 1 - - 4 3 - - - - 2 - - - - 

8 Contabilitate 

financiară 

- 1 - - 2 - - 3 2 - - - - 1 - - - - 

9 Contabilitate 

şi 

informatică 

de gestiune 

- 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 

10 Design/arte 

plastice 

1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 

11 Discipline 

economice 

1 - - - 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - - 

12 Discipline 

economice -

management 

- 1 - 1 - - 1 3 - - - - - 3 - - -  

13 Discipline 

tehnice - 

automatică 

- 1 - 1 - - - 2 2 - - - - 1 - - - - 
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14 Discipline 

tehnice - 

autovehicule 

rutiere 

- 1 1 1 1 - - 4 4 - - - - 2 - - - - 

15 Discipline 

tehnice – 

alimentaţie 

publică şi 

turism 

- - - - - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 

16 Discipline 

tehnice - 

electromeca

nică 

- 2 - 1 - 3 - 6 5 - - - - 3 - - - - 

17 Discipline 

tehnice - 

electroenerg

etică/ 

centrale, 

staţii şi 

reţele 

electrice 

- - - - - 1 - 1 2 - - - - - - - - - 

18 Discipline 

tehnice - 

electronică 

- - 1 - - - - 1 2 - - - - - - - - - 

19 Discipline 

tehnice - 

electrotehnic

ă 

- 1 1 1 - - - 3 2 - - - - 2 - - - - 

20 Discipline 

tehnice – 

electro-

energetică 

- 1 - 2 - - - 3 1 - - - - 3 - - - - 

21 Discipline 

tehnice - 

ingineria 

mediului 

- 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - 

22 Discipline 

tehnice -   

maşini şi 

aparate 

electrice 

- 1 - 1 - - - 2 1 - - - - 1 - 1 - 1 

notă 

8,00 

23 Discipline 

tehnice -  

maşini-

unelte 

- 1 - 1 - - - 2 - - - - - 2 - - - - 

24 Discipline 

tehnice - 

mecanică 

agricolă 

- - 1 - 1 - - 2 - - - - - 3 - - - - 

25 Discipline 

tehnice - 

tehnologia 

prelucrării 

produselor 

alimentare 

- 2 1 - - - - 3 - - - - - 2 - - - - 

26 Discipline 

tehnice - 

tehnologia 

prelucrării 

produselor 

agricole 

- 2 - 2 - - - 4 - - - - - 4 - - - - 

27 Discipline 

tehnice - 

tehnologie 

- 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - 
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chimică 

anorganică 

28  Discipline 

tehnice - 

electromeca

nic 

locomotive 

şi vagoane 

- - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 

29 Discipline 

tehnice - 

tehnologia 

construcţiilo

r de maşini 

- 1 - 1 - 1 - 3 1 - - - - 2 - - - - 

30 Drept 1 - 1 - 2 1 - 5 5 - - - - 1 - - - - 

31 Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 

32 Economie 

generală 

1 - - - - 1 1 3 1 - - - - 2 - - - - 

33 Economie/ed

ucaţie 

antreprenori

ală 

3 - - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - 

34 Ed muzicală 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 

35 Ed plastică 1 - 1 1 1 5 - 9 7 - - - - 2 - - - - 

36 Ed plastică 

şi vizuală 

- - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - 

37 Ed 

tehnologică 

1 3 1 1 - 2 - 8 6 - - - - 5 - - - - 

38 Ed. fizică şi 

sport 

21 15 16 26 13 17 - 108 65 - - - - 62 - - - - 

39 Ed. vizuală 1 1 - - -  - 2 1 - - - - 2 - - - - 

40 Educatoare 13 26 25 38 8 28 - 138 101 - - - - 73 4 - - 4 

note 

9,75 

41 Filosofie 1 1 1 1 - 2 1 7 5 - - - - 4 - - - - 

42 Finanţe - - - - 1 - - 1 1 - - - -  - - - - 

43 Fizică 2 4 1 9 1 - - 17 9 - - - - 15 - - - - 

44 Geografie 8 12 3 4 2 4 - 33 16 - - - - 24 - - - - 

45 Industrie 

alimentară 

 

1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 

46 Informatică 3 5 4 6 6 6 - 30 22 - - - - 12 - - - - 

47 Inst. înv 

preşcolar 

6 21 17 21 2 22 - 89 64 1 - - - 48 - - - - 

48 Inst. înv 

primar 

11 37 25 33 29 28 - 163 131 - - - - 81 - - - - 

49 Învăţător 12 19 5 17 30 22 - 105 89 - - - - 46 2 - - 2 

note 

9,50 

50 Istorie 9 10 9 14 8 9 1 60 36 - - - - 34 - - - - 

51 Învăţător 

educator 

pentru 

învăţământ 

special 

1 - - - 2 - - 3 2 - - - - 1 - - - - 

52 Kinetoterapi

e şi 

motricitate 

specială 

1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 

53 Lb engleză 14 27 21 13 13 14 - 102 80 - - - - 54 - - - - 

54 Lb franceză 17 14 13 8 3 14 1 70 47 - - - - 40 - - - - 
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55 Lb germană - 1 - 1 - 1 - 3 2 - - - - 2 - - - - 

56 Lb romană 21 35 17 22 20 18 - 133 90 - - - - 78 - - - - 

57 Lb spaniolă - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 

58 Logopedie - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 

59 Maistru 

instructor - 

alimentaţie 

publică 

- 1 - - - 2 - 3 2 - - - - 1 - - - - 

60 Maistru 

instructor - 

conducători 

unităţi 

comerciale 

- 1 - 1 - - - 2 - - - - - 2 - - - - 

61 Maistru 

instructor - 

comerţ şi 

servicii 

- - - - - 1 - 1 2 - - - - - - - - - 

62 Maistru 

instructor – 

mecanică 

- 1 - 1 - - - 2 - - - - - 2 - - - - 

63 Maistru 

instructor -  

tehnician 

transporturi 

interne şi 

internaţional

e 

- 1 - 1 - - - 2  - - - - 2 - - - - 

64 Maistru 

instructor - 

transporturi 

auto 

- - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 

65 Maistru 

instructor - 

mecanic 

auto 

- - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - 

66 Maistru 

instructor -  

creator 

proiectant 

îmbrăcămint

e 

- - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - 

67 Maistru 

instructor – 

prelucrare 

prin 

aşchiere 

- - - - - 1 - 1 1 - - - -  - - - - 

68 Management

ul firmei 

- 2 - - - - - 2 1 - - - - 2 - - - - 

69 Matematică 7 14 8 8 5 9 - 51 37 - - - - 29 - - - - 

70 Muzică 

instrumental

ă/ pian 

- - 1 - - - - 1 1 - - - -  - - - - 

71 Pedagogia 

artei 

- 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - 

72 Pedagogie 

arte plastice 

şi decorative 

- - - - - 1 - 1 1 - - - -  - - - - 

73 Pedagogie 

învăţământ 

preşcolar 

3 - - - - - - 3  - - - - 3 - - - - 

74 Pedagogia 

învăţământ 

primar 

2 - - - -  - 2  - - - - 2 - - - - 

75 Pedagogie - 1 - - - 1 - 2 2 - - - - 1 - - - - 
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76 Pedagogie 

muzicală 

1 2 1 1 - - - 5 3 - - - - 4 - - - - 

77 Pictură/ arte 

vizuale 

1 - - - - - - 1  - - - - 1 - - - - 

78 Prof. înv. 

primar 

- - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 

79 Protecţia 

mediului 

1 - - - - - - 1  - - - - 1 - - - - 

80 Psihologie 3 - - - - - - 3  - - - - 3 - - - - 

81 Psihopedago

gie specială 

- - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - 

82 Psihosociolo

gie 

- - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - 

83 Religie 

ortodoxă 

12 19 8 9 5 9 1 63 36 - - - - 41 - - - - 

84 Sociologie 1 - 3 - 2 - - 6 5 - - - - 1 - - - - 

85 Ştiinţe 

politice 

- - 1 - - - - 1 2 - - - - - - - - - 

86 Zootehnie - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 

 TOTAL 194 308 208 259 174 248 6 1397 980 1 - - - 758 6    

 

 

 

TABEL CU CADRELE DIDACTICE ÎNSCRISE LA GRADE DIDACTICE AFLATE ÎN 

DERULARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 LA  I.Ş.J. DOLJ 

 
Nr. 

crt 

Disciplina la care s-a 

realizat inspecţia 

 

 

Total cadre didactice înscrise la gradele didactice în derulare în anul şcolar 2010-2011 Obs 

DE

F 

GR II 

2011 

GR II 

2012 

 GR 

II 

2013 

GR I 

2011 

GR I 

2012 

GR I 

2013 

GR I 

2014 

ECHIV

. 

DOCT. 

TOTA

L 

1 Agricultură - 1 - 1 1 1 7 - - 11  

2 Agromontanologie - - - - - 1 - - - 1  

3 Arte plastice - - - 1 - - 1 - - 2  

4 Asistent medical generalist - - - 1 - - - - - 1  

5 Automatică şi informatică 

aplicată 

1 - - - - - - - - 1  

6 Biologie 5 8 13 5 7 12 7 3 - 60  

7 Canto - - - - - 1 - - - 1  

8 Chimie 4 7 8 4 4 2 3 1 - 33  

9 Contabilitate - - 1 - 1 1 - - - 3  

10 Contabilitate financiară - 1 - - - 2 - - - 3  

11 Contabilitate şi informatică 

de gestiune 

- 1 - - - - - - - 1  

12 Cultura civica - - - 1 - - - - - 1  

13 Design/arte plastice 1 - - - - - - - - 1  

14 Discipline economice 1 - - - - 1 - - - 2  

15 Discipline economice -

management 

- - 1 - 1 1 - - 1 4  

16 Discipline tehnice -   

automatică 

- - - - 1 - - - - 1  

17 Discipline tehnice - 

autovehicule rutiere 

- - 1 - 1 1 - - - 3  

18 Discipline tehnice –   

alimentaţie publică şi 

turism 

- - - - 2 - 2 - - 4  

19 Discipline tehnice - 

electromecanică 

- 1 - - - - 3 - - 4  

20 Discipline tehnice – 

electromecanic auto 

- - - 1 - - - - - 1  

21 Discipline tehnice-

electroenergetică/ 

- -  - - - 1 - - 1  



56 

 

centrale, staţii şi reţele 

electrice 

22 Discipline tehnice -     

electronică 

- 1 1 - - - - - - 2  

23 Discipline tehnice - 

electrotehnică 

- - 1 1 1 2 - 1 - 6  

24 Discipline tehnice –   

electro-energetică 

- - - - 1 - - - - 1  

25 Discipline tehnice –   

electronică şi 

telecomunicaţii 

- 1 - - - - - - - 1  

26 Discipline tehnice -  

ingineria mediului 

- 1 - - - - - - - 1  

27 Discipline tehnice -  

maşini şi aparate electrice 

- - - - 1 - - - - 1  

28 Discipline tehnice -    

maşini-unelte 

- - - - 1 - - - - 1  

29 Discipline tehnice -   

mecanică 

     1 - - - 1  

30 Discipline tehnice -   

mecanică agricolă 

- - 1 - - 1 - 1 - 3  

31 Discipline tehnice -    

tehnologia prelucrării 

produselor alimentare 

- 2 1 - - 1 - - - 4  

32 Discipline tehnice -     

tehnologia prelucrării 

produselor agricole 

- - - 2 2 - - - - 4  

33 Discipline tehnice - 

horticultură 

- - 1 1 - 1 1 1 - 5  

34 Discipline tehnice -      

tehnologie chimică 

anorganică 

- 1 - - - - - - - 1  

35  Discipline tehnice - 

electromecanic locomotive 

şi vagoane 

- - 1 - - - - - - 1  

36 Discipline tehnice - 

electronică- automatizări 

telecomunicaţii 

radioelectronică 

- - - - - - - 1 - 1  

37 Discipline tehnice -     

tehnologia construcţiilor 

de maşini 

- - - - 1 - 1 - - 2  

38 Drept 1 - 1 - - 2 1 - - 5  

39 Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

1 - - - - - - - - 1  

40 Economie generală 1 - - - - 1 1 - 1 4  

41 Economie/educaţie 

antreprenorială 

3 - - - - - - 1 - 4  

42 Ed muzicală 1 - - 3 - 1 1 3 - 9  

43 Ed plastică 1 3 2 1 1 1 5 - - 14  

44 Ed plastică şi vizuală - - - - - 1 - - - 1  

45 Ed tehnologică 1 3 1 1 2 1 2 - - 11  

46 Ed. fizică şi sport 23 19 19 17 28 27 18 10 - 161  

47 Ed. vizuală 1 1 - - - - - - - 2  

48 Educatoare 34 31 25 45 45 20 36 50 - 286  

49 Filosofie 1 3 1 2 1 - 2 1 1 12  

50 Finanţe - - - - - 1 - - - 1  

51 Fizică 3 5 2 3 9 4 1 2 - 29  

52 Geografie 9 14 4 14 4 8 6 6 - 65  

53 Industrie alimentară 1 - - - - - - - - 1  

54 Informatică 3 7 7 3 10 14 8 5 - 57  

55 Inst. înv preşcolar 6 24 22 3 22 13 32 5 - 127  

56 Inst. înv primar 12 43 29 20 36 51 34 30 - 255  
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57 Învăţător 12 23 7 15 24 46 23 32 - 182  

58 Istorie 9 14 9 13 15 11 9 9 1 90  

59 Învăţător educator pentru 

învăţământ special 

1 - - - - 1 - - - 2  

60 Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

1 - - - - - - 1 - 2  

61 Lb engleză 17 33 22 15 18 25 14 13 - 157  

62 Lb franceză 17 21 15 9 10 9 19 12 1 113  

63 Lb germană - 1 - 1 1 - 1 - - 4  

64 Lb romană 22 42 19 21 30 40 25 19 - 218  

65 Lb. latina - - - - - - - 1 - 1  

66 Lb spaniolă - - - - - - 1 - - 1  

67 Logopedie - - - - - - 1 - - 1  

68 Maistru instructor -   

alimentaţie publică 

- 1 - - - - 2 - - 3  

69 Maistru instructor -   

conducători unităţi 

comerciale 

- - - - 1 - - - - 1  

70 Maistru instructor -  

comerţ şi servicii 

- - - - - - 1 - - 1  

71 Maistru instructor - 

electromecanic locomotive 

- - - - 1 1 - - - 2  

72 Maistru instructor –      

mecanică 

- - - - 1 - - -  1  

73 Maistru instructor -    

tehnician transporturi 

interne şi internaţionale 

- - - - 1 - - - - 1  

74 Maistru instructor - 

transporturi auto 

- 1 - - - - 1 - - 2  

75 Maistru instructor -     

mecanic auto 

- - - - - 1 - - - 1  

76 Maistru instructor -     

creator proiectant 

îmbrăcăminte 

- - - - - 1 - - - 1  

77 Maistru instructor -     

coafor - frizer 

- - - - - 1 - - - 1  

78  Maistru instructor -     

comerţ - instruire practică 

- - - - - 1 - - - 1  

79 Maistru instructor –    

prelucrare prin aşchiere 

- - - - - - 1 - - 1  

80 Managementul firmei - 2 - - - - - 1 - 3  

81 Matematică 7 21 9 12 9 10 13 13 - 94  

82 Mecanica autovehicule 

rutiere 

- - - 1 - - - - - 1  

83 Muzică instrumentală/ pian - - 1 - - - - - - 1  

84 Pedagogia artei - 3 - - - - - - - 3  

85 Pedagogie arte plastice şi 

decorative 

- - - - - - 1 - - 1  

86 Pedagogie învăţământ 

preşcolar 

3 - - - - - - 1 - 4  

87 Pedagogia învăţământ 

primar 

2 - - - - - - - - 2  

88 Pedagogie - 1 - - - 1 2 - - 4  

89 Pedagogie muzicală 2 2 1 1 2 1 - - - 9  

90 Pictură/ arte vizuale 1 - - - - - - - - 1  

91 Prof. înv. primar - - 1 1 - - - 4 - 6  

92 Prof. înv. preşcolar - - - - - - - 1 - 1  

93 Protecţia mediului 1 - - - - - - - - 1  

94 Psihologie 3 - - - - - - - - 3  

95 Psihopedagogie specială - 1 - - - 1 - 1 - 3  

96 Psihosociologie - - 1 - - - - - - 1  

97 Religie adventistă 1 - - - - - - - - 1  

98 Religie ortodoxă 13 21 9 6 14 18 11 12 1 105  
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99 Sociologie 1 - 3 1 1 4 - 3 - 13  

100 Sociologie consiliere - - - 1 - - - - - 1  

101 Statistica  - - - 1 - - - - - 1  

102 Ştiinţe politice - - 1 - - - - - - 1  

103 T.C.M. - - - - - - - 3 - 3  

104 tehnologia tricoturilor şi 

confecţiilor 

- - - - - - - 1 - 1  

105 Zootehnie - - - - 1 - 2 - - 3  

 TOTAL 227 365 241 228 312 346 300 248 6 2273  

 

 

Nu este cazul pentru cadre didactice fără studii corespunzătoare postului / necalificate. 
 

 

 

 

7. Activitate educativă 
  

 Întreaga activitate educativă s-a desfăşurat în acest an şcolar în contextul realizării reformei 

educaţionale urmărindu-se strategiile şi direcţiile elaborate de M.E.C.T .S. Procesul educaţional este 

un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de 

echipa didactică. 

 Idealul educaţional al şcolii româneşti vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. 

 

 PROIECTARE 

 Activitatea educativă din anul şcolar 2010-2011 a fost proiectată urmărindu-se următoarele 

componente: 

  a. activitatea educativă prin orele de consiliere şi orientare 

  b. activitatea prin orele de specialitate 

  c. activitatea extracurriculară 

  d. activitatea educativă din Palatele şi Cluburile Copiilor 

 
a. Activitatea educativă prin orele de consiliere şi orientare 

 

 Încă de la începutul anului şcolar s-a realizat instruirea directorilor de unităţi şcolare cât şi a 

coordonatorilor de proiecte şi programe educative (în cadrul consfătuirilor şi întâlnirilor lunare) unde 

s-a precizat întreaga logistică ce trebuie utilizată pe parcursul anului pentru buna desfăşurare a 

activităţilor educative prin orele de dirigenţie. 

          În cadrul întâlnirilor cu coordonatorii educativi s-a insistat asupra respectării Ordinului M.E.C.I. 

nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte și a prevederilor normelor 

metodologice privind organizarea și desfășurarea activităților specifice funcției de diriginte(anexa1) 

 S-a insistat pe stabilirea componentelor şi subcomponentelor stipulate în programa de 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE emisă de M.E.C.T cu respectarea tuturor obiectivelor educaţionale. 

 Ţinând cont că reforma învăţământului redefineşte raporturile familiei cu şcoala, unitatea de 

învăţământ fiind privită tot mai mult ca un serviciu public, prin inspecţiile şcolare pe lângă proiectarea 

activităţilor s-a urmărit şi relaţia familie-şcoală,  părinte-copil,  profesor-elev, elev-elev. 

Inspecţiile RODIS au scos în evidenţă activitatea dirigintelui vis a vis de coordonarea colectivului de 

elevi: 

 conceperea şi asigurarea desfăşurării unor programe de activităţi 

educative valorificând dialogul deschis cu elevii 
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 identificarea posibilităţilor şi modalităţilor de colaborare a familiilor 

elevilor în sistemul muncii educative 

 sprijinirea orientării şcolare şi profesionale a elevilor consiliindu-i pe 

aceştia şi familiile lor în alegerea disciplinelor opţionale, a şcolii şi 

profesiei viitoare 

 încurajarea, stimularea şi sprijinirea participării elevilor la cercuri, 

concursuri, expediţii etc. 

 

b. Activitatea prin orele de specialitate 

 

  În dialogul purtat cu colegii din ISJ precum şi cu cadrele didactice inspectate s-a urmărit 

modul de implementare a fenomenului educativ şi prin orele de specialitate. 

  Cadrele didactice prin orele de curs desfăşurate, pe lângă informaţiile cu caracter 

ştiinţific trebuie să ţină cont şi de principiile activităţii educative cu următoarele finalităţi: 

 formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi 

universale 

 educarea prin spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei 

 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile 

morale şi civice 

 formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a 

abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, 

tehnice şi estetice 

 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesară 

autoinstruirii pe parcursul întregii vieţi 

 dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igienico-

sanitară şi practicarea sportului 

 

c. Activitatea extracurriculară 

 

  La nivelul judeţului activitatea extracurriculară a fost proiectată prin întocmirea unui 

program adecvat, corelat cu calendarul activităţilor educative elaborat de M.E.C.T.S. iar activităţile s-

au desfăşurat pe bază de proiecte educative şi parteneriate. 

  Cu prilejul diferitelor evenimente s-au întocmit programe educative şi s-au organizat 

activităţi adecvate acestora: Ziua forţelor armate, Zilele Craiovei, 1Decembrie, Unirea Principatelor, 

Sărbătorile de iarnă, Ziua mondială a femeii, Ziua internaţională a copilului etc.În toate unităţile 

şcolare s-au desfăşurat activităţi educative extraşcolare atât în timpul şcolii cât şi în vacanţe. 

  În desfăşurarea activităţiloreducative din calendar s-a urmărit finalizarea acestora prin 

organizarea fazelor judeţene, iar câştigătorilor asigurându-le o pregătire adecvată în vederea 

participării la fazele naţionale(Concursul de informatică, Carting, Prietenii naturii,Sanitarii 

Pricepuţi, , Educaţia rutieră-Educaţia pentru viaţă, Alege este dreptul tău, Descoperă o lume 

sănătoasă, Şi eu mănânc sănătos,  Prietenii pompierilor, Europa de mâine, Proiecte de mediu, 

Mesajul meu antidrog, Proiecte „Alcoolul nu te face mare”, Diversitatea o şansă în plus pentru 

viitor , Împreună ,etc.). 

- În atenţia ISJ-ului a stat şi elaborare revistelor şcolare de către elevi astel încât în anul şcolar 

2010-2011 au fost înscrise la concurs un număr de 24  reviste şcolare realizându-se jurizarea la nivel 

judeţean şi expedierea către M.E.C.T.S pentru jurizare la faza naţională 10 reviste după cum urmează : 
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NR.CRT DENUMIREA REVISTEI ŞCOALA DE 

PROVENIENŢĂ 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

OBS. 

1. LUCEAFĂRUL ŞC.NR.37 CRAIOVA GIMNAZIAL  

2. NĂZUINŢE C.N. „ŞT. VELOVAN” 

CRAIOVA 

LICEAL  

3. TRAIAN Şc. nr. 2 „Traian” CRAIOVA GIMNAZIAL  

4. fb C.N.”F. Buzeşti” CRAIOVA LICEAL  

5. FLASH INFO Şc. nr. 36 Craiova GIMNAZIAL  

6. ,,SALUT EUROPE” C.N.,,ȘT. VELOVAN” LICEAL  

7. ,,BIBLIOTECA-

SUFLETUL MATERIAL 

AL ÎNȚELEPCIUNII” 

C.T.,,ȘT. MILCU” 

CALAFAT 

LICEAL  

8. 30 ȘC. NR. 30 ,,MIHAI 

VITEAZUL” 

GIMNAZIAL  

9. ORIZONTURI ŞC.NR.18 CRAIOVA GIMNAZIAL  

10. CONSTELAŢII ŞC. NR.21 CRAIOVA  GIMNAZIAL  

 

La faza națională, următoarele reviste au fost laureate: 

Flash Info - Șc. nr. 36 

,, FB”   - C.N. ,,Frații Buzești” 

,,Irizări” – C.N. Elena Cuza” 

,,Luceafărul”- Șc. nr. 37 

Au fost derulate multe activităţi privind prevenirea consumului  de alcool, tutun şi droguri, 

prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane,  diminuarea violenţei în şcoli ( comisie şi plan de 

acţiune la nivel judeţean şi în fiecare şcoală) şi eliminarea muncii copilului. La activităţile privind 

prevenirea consumului de droguri s-au evidenţiat elevii de la C.N. „Fr. Buzeşti”, Liceul Tudor 

ARGHEZI, Liceul Sportiv, C.N. „E. Cuza”, Lic. Odoblejea,.iar principalele acţiuni specifice au fost: 

1.Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj –„Fii cool, liber şi independent”,”Fii 

educat, nu marginalizat”. 

2.Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova  -Strategia Locală Antidrog. 

3.Asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III” – Promovarea unei vieţi sănătoase. 

4.Poliţia de Proximitate –Învaţă să spui  NU tutunului, alcoolului, drogurilor. 

5.Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Autoritatea de Sănătate Publică Dolj – Adolescenţii 

renunţă la fumat. 

6.Autoritatea de Sănătate Publică Dolj, Centrul de Consilier şi Testare HIV/SIDA, Asociaţia 

EUROPROTECTOR, Asociaţia Speranţa Băniei – UNOPA, Asociaţia Vasiliada, Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consilier Antidrog Dolj, World Vision, etc. – Program de acţiune comun pentru 

prevenirea răspândirii infecţiei cu HIV/SIDA. 

7.Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, Primăria Craiova, Consiliul Judeţean 

Dolj, Palatul Copiilor Craiova, Direcţia pentru Sport, Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Dolj – „Mesajul meu antidrog, Tu ce urme laşi în viaţă”. 

8.Universitate Craiova, Facultatea de Sociologie – „Studiul privind cunoştinţele, atitudinile şi 

practicile referitoare la consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite”. 
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 Mesajul meu antidrog – concurs naţional cu 6 secţiuni: 

- Pagină WEB 

- Film 

- Spot 

- Eseu literar 

- Fotografie digitală 

- Proiecte ecologice 

La faza judeţeană s-au înscris 249 elevi şi au fost premiaţi cei din anexă. 

                Toate activităţile au fost realizate în parteneriat cu alte instituţii responsabile de educaţia 

tineretului. Dintre acestea putem menţiona: 

1. Inspectoratul de poliţie Dolj – „Să exmatriculăm violenţa” 

2. Filiala de Cruce Roşie, I.P.J, Autoritatea de Sănătate Publică Dolj, Centrul Judeţean de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog – „Campanie Europeană de siguranţă rutieră”,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj –„Fii cool, liber şi independent”,”Fii 

educat, nu marginalizat” 

 5.Expand Health România – Campanie educaţională de informare cu privire la igiena intimă. 

6.Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova  -Strategia Locală Antidrog. 

7.Asociaţia Olimpicii Cunoaşterii – Concursuri şcolare 

8.Universitatea Craiova – Facultatea de litere –„Eminescu şi cultura europeană”. 

9.Cosmetics Oriflame România – „Sănătate şi frumuseţe – educaţia elevilor în şcoli”. 

10.Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi - Dolj 

11.Teatru pentru Copii şi Tineret Colibri Craiova – GONG! Spectacole de teatru. 

 12.Fundaţia WORLD VISION România – „Bursa, o şansă reală pentru copii din mediul rural”. 

 13. Asociaţia Română a Tinerilor cu Iniţiativă –„E timpul să fii voluntar” 

14.Asociaţia „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III” – Promovarea unei vieţi sănătoase. 

 15.Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, I.J.P. Dolj, d.s.p. Dolj – 

combaterea abuzului asupra copilului 

16.Direcţia Judeţeană Pentru Tineret Dolj – Competiţia liceelor. 

17.Consiliul Local al Copiilor Craiova –« Târgul micilor inventatori » 

18.I.Ş.J. Hunedoara – Copii fericiţi într-o ţară de vis, Români uniţi într-o ţară legendară 

19.I.S.J.Sibiu – Români înfrăţiţi într-o Europă unită 

20.I.S.J. Constanţa – Copiii şi marea 

21. C.C.D.Dolj, unităţi şcolare – concurs de creaţie în limba engleză 

22.D.G.A.S.P.C, Asociaţia Vasiliada, I.J.P Dolj, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, Arhiepiscopia 

Craiova, Autoritatea de Sănătate Publică Dolj, Organizaţia Salvaţi copiii – Filiala Dolj, Organizaţia 

WORLD VISION România – Strategie locală pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă. 

23.S.C.Luna-Promoţions SRL – Campanie de educare şi informare privind managementul deşeurilor. 

24.C.C.D. şi unităţi şcolare – Tradiţii şi obiceiuri – Valori de seamă ale culturii româneşti. 

25.Poliţia de Proximitate –Învaţă să spui  NU tutunului, alcoolului, drogurilor. 

26.I.S.J. Vâlcea, Mehedinţi, Olt – Viaţa are prioritate, Educaţia ştiinţifică şi religioasă 

27.Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Autoritatea de Sănătate Publică Dolj – Adolescenţii 

renunţă la fumat. 

28.Autoritatea de Sănătate Publică Dolj, Centrul de Consilier şi Testare HIV/SIDA, Asociaţia 

EUROPROTECTOR, Asociaţia Speranţa Băniei – UNOPA, Asociaţia Vasiliada, Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consilier Antidrog Dolj, World Vision, etc. – Program de acţiune comun pentru prevenirea 

răspândirii infecţiei cu HIV/SIDA. 

29.Filiala de Cruce Roşie – concurs Sanitarii pricepuţi 

30.KRAFT FOODS ROMÂNIA – Programul educaţional de nutriţie. 

31.Asociaţia umanitară Alexandru Craiova – Împreună putem ajuta o inimă tristă – ajutor umanitar. 

32.I.S.J. Vâlcea – Manageri competitivi în şcoli europene. 

33.Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, Primăria Craiova, Consiliul Judeţean 

Dolj, Palatul Copiilor Craiova, Direcţia pentru Sport, Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Dolj – Mesajul Meu Antidrog, Tu ce urme laşi în viaţă. 
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34. I.S.J Călăraşi, I.S.J.. Sălaj, I.S.J. Bihor, I.S.J.Teleorman, I.S.J. Buzău, Iaşi, Argeş, Timişoara, 

Constanţa, Gorj, Alba, - Tradiţii locale. 

35.C.J.R.A.E. Dolj, C.J.A.P. Dolj – Prevenirea şi combaterea efectelor psihopedagogice şi sociale 

negative asupra copiilor datorate fenomenului migraţiune părinţilor în stăinătate. 

36.I.S.J Olt, Vâlcea, Mehedinţi – Caravana prieteniei 

37.Asociaţia pentru tineret enjoy –Caravana verde 

38.Organizaţia Salvaţi Copiii, Filiala Dolj – Diminuarea incidenţei transmiterii tuberculozei asupra 

copiilor 

39. Hypermarket PIC Craiova – concurs desene Crăciun şi Paşti 

40. Terre des hommes – educaţie HIV/SIDA în mediul rural 

41.I.S.J. Vâlcea, I.S.J. Olt – Manageri competitivi 

42. Universitatea din Craiova, C.J.R.A.E Dolj – pregătire complementară a cadrelor didactice 

              

              

    

  d. Activitatea educativă din Palatele şi Cluburile Copiilor 

  

 În judeţul Dolj funcţionează Palatul Copiilor Craiova şi Cluburile Copiilor din localităţile 

Calafat,Poiana Mare, Segarcea, Băileşti, Dăbuleni, Bechet şi Filiaşi. 

 În cadrul Palatului şi Cluburilor copiilor curriculum-ul specific educaţiei nonformale are 

conţinut tehnico-aplicativ, ştiinţific, cultural-artistic, sportiv, turistic şi cu caracter recreativ. 

               Evaluarea activităţilor de la Palat şi Cluburile copiilor se realizează prin activităţi tip 

finalizare, organizate la nivel judeţean şi naţional.  

 

       La Palatul Copiilor şi Cluburile Copiilor din judeţ s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

1. CONCURS NAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ „ESEURI PLASTICE”. 

2. CONCURS NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII ELECTRONICE . 

3. CONCURS REGIONAL „ÎNVAŢĂ SĂ GÂNDEŞTI”. 

4. CONCURS NAŢIONAL „VOI FI VEDETĂ”. 

5. CONCURS INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ „ARHIMEDE”. 

6. CONCURS NAŢIONAL DE RADIOGONIOMETRIE. 

7. CONCURS NAŢIONAL „HAIKU”. 

8. CONCURS NAŢIONAL „OLTENIA DANSEAZĂ”. 

9. CONCURS NAŢIONAL DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ „CUPA PELENDAVA”. 

10. CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE ORIGINALĂ „DOINĂ, DOINĂ…” 

11. CONCURS NAŢIONAL DE BASME ORIGINALE. 

12. CONCURS REGIONAL „ELENA FARAGO-POEZIA COPILĂRIEI. 

13. CONCUR NAŢIONAL „INTERFERENŢE CULTURALE ÎN CONTEXT EUROPEAN”. 

14. CONCURS REGIONAL DE SOFT. 

15. PROIECT INTREJUDEŢEAN „IMPLICĂ-TE!DROGURILE OPRESC ZBORU. 

16. PROIECT INTERJUDEŢEAN „NATURA ÎN OCHI DE COPIL” 

17. PROIECT INTERJUDEŢEAN „ O ŢARĂ FRUMOASĂ ŞI CURATĂ O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ”. 

18. PROIECT INTERJUDEŢEAN „DOVEDEŞTE-ŢI ISTEŢIMEA”. 

19. PROIECT REGIONAL „O ŞANSĂ PENTRU COPIII RROMI”. 

20. CONCURS NAŢIONAL „ÎN INIMA CIVILIZAŢIEI BRITANICE” 

21. CONCURS NAŢIONAL ROLUL ŞI LOCUL CLUBURILOR COPIILOR ÎN COMUNITATE. 

22. OBICEIURI PIERDUTE, TRADIŢII REGĂSITE. 

23. CONCURS NAŢIONAL „VIITORUL ÎNCEPE AZI” 

24. TRADIŢII ŞI OBICEIURI – VALORI DE SEAMĂ ALE CULTURII LOCALE 
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8. Management instituțional 
 

                 Activitatea în domeniul managementului şcolar şi al evaluării instituţionale în anul școlar 

2010-2011 a fost proiectată şi s-a realizat în contextul reformei învăţământului românesc, pornindu-se 

de la principiul că „educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi ea priveşte 

modelarea multidimensională şi anticipativă a factorului uman”. 

 

1. Încadrarea cu manageri şcolari. 

2. Statistic, încadrarea cu manageri şcolari ( 276 funcții ) de la sfârșitul semestrului  I , an școlar 

2010-2011 s-a prezentat astfel: 

Total directori - 205 Total directori adjuncţi -71 

numiți prin 

concurs 

numiți prin detaşare în 

interesul  

învăţământului 

numiți 

prin 

concurs 

numiți prin detaşare în 

interesul  

învăţământului 

50 155 34 37 

 

La sfârșitul semestrului I situația încadrării cu directori și directori adjuncți – defalcată pe 

niveluri de învățământ și modul de numire se prezintă astfel: 

- unități de învățământ de nivel preșcolar – 21 grădinițe PJ= 21 funcții de director din care 

- directoare cu concurs:14 

- directoare numite prin detașare în interesul învățământului: 7 

- unități de învățământ de nivel gimnazial –  125 şcoli gimnaziale. PJ= 125 , 150 funcții, din 

care:  

- directori 125, 19 prin concurs, 105 prin detașare în interesul 

învățământului, 1 cu concurs pe director adjunct 

  - directori adjuncți: 25, 11 prin concurs, 14 prin detașare în interesul 

învățământului 

 - unități de învățământ de nivel SAM : 03 , PJ=03      6 funcții, din care: 

    - directori 3, 0 prin concurs, 3 prin detașare în interesul  

   învățământului 

    - directori adjuncți:  3, 1 prin concurs, 2 prin detașare în interesul  

   învățământului 

- unități de învățământ de nivel liceal: 44 PJ= 44 , 86 funcții din care: 

- directori 44, 11 prin concurs, 33 prin detașare în interesul învățământului 

 - directori adjuncți: 42, 21 prin concurs, 21 prin detașare în interesul 

învățământului 

 - școli speciale: 5 funcții, din care 

   - director 5, 1 prin concurs, 4 prin detașare 

   - director adjunct 1 prin concurs 

 - cluburi ale copiilor: 5 funcții de director, 4 prin concurs, 1 prin detașare în interesul 

învățământului 

 - CSS – 1 funcție, 1 director prin detașare 

 -1 Palat al Copiilor – 1 funcție de director ocupată prin concurs 

 

Statistic, încadrarea cu manageri şcolari ( 276 funcții ) de la sfârșitul semestrului al II-lea, an 

școlar 2010-2011 s-a prezentat astfel: 
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Total directori - 205 Total directori adjuncţi -71 

numiți prin 

concurs 

numiți prin detaşare în 

interesul  

învăţământului 

numiți 

prin 

concurs 

numiți prin detaşare în 

interesul  

învăţământului 

28 177 19 52 

 

La sfârșitul semestrului I situația încadrării cu directori și directori adjuncți – defalcată pe 

niveluri de învățământ și modul de numire se prezintă astfel: 

- unități de învățământ de nivel preșcolar – 21 grădinițe PJ= 21 funcții de director din care 

- directoare cu concurs:3 

- directoare numite prin detașare în interesul învățământului: 18 

- unități de învățământ de nivel gimnazial –  125 şcoli gimnaziale. PJ= 125 , 150 funcții, din 

care:  

- directori 125, 15 prin concurs, 109 prin detașare în interesul 

învățământului, 1 cu concurs pe director adjunct 

  - directori adjuncți: 25, 5 prin concurs, 20 prin detașare în interesul 

învățământului 

 - unități de învățământ de nivel SAM : 3 , PJ=3      6 funcții, din care: 

    - directori 3, 0 prin concurs, 3 prin detașare în interesul  

   învățământului 

    - directori adjuncți:  2, 0 prin concurs , 2 prin detașare în interesul  

   învățământului 

- unități de învățământ de nivel liceal: 44 PJ= 44 , 86 funcții din care: 

- directori 44, 11 prin concurs, 33 prin detașare în interesul învățământului 

 - directori adjuncți: 42, 12 prin concurs, 30 prin detașare în interesul 

învățământului 

 - școli speciale: 5 PJ= 5, 6 funcții, din care 

   - director 5, 0 prin concurs, 5 prin detașare în interesul învăţământului 

   - director adjunct 1 prin concurs 

 - cluburi ale copiilor: 5 funcții de director, 1 prin concurs, 4 prin detașare în interesul 

învățământului 

 - CSS – 1 funcție, 1 director prin detașare 

 -1 Palat al Copiilor – 1 prin detașare în interesul învățământului 

Apreciem că potenţialul de resurse umane deosebit, implicarea reală în realizarea problemelor 

manageriale ivite, interesul dovedit pentru formare şi autoformare constituie puncte forte ale activităţii 

manageriale la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Dolj. Ca punct slab poate fi reţinut cel 

referitor la colaborarea defectuoasă a conducerilor de şcoli cu autorităţile locale, cu preponderenţă în 

mediul rural. 

3. Activitatea în cadrul cercurilor cu directorii  
Cercurile cu directorii în semestrul I al anului şcolar 2010-2011 s-au desfăşurat după următorul 

program: 

 

 

 
TEMATICA 

ACTIVITĂŢII DATA 
LOCUL DE DESFĂŞURARE PARTICI-

PANŢI 

S
E

M
E

S
T

R
U

L
 I

 

Eliminarea deficienţelor 

manageriale. Eficientizarea 

activităţii. Exemple de bună 

practică. 

 

19.01. 

2011 

Grădinița nr. 32 Craiova Cercul nr. 1 

Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezii” 

Craiova 
Cercul nr. 2 

20.01. 

2011 

Școala nr. 3 Băileşti Cercul nr. 3 

Școala nr. 37 Craiova Cercul nr. 4 
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Școala Gherceşti Cercul nr. 5 

Școala Coşoveni Cercul nr. 6 

 

Întâlnirile s-au dovedit extrem de utile pentru toţi cei implicaţi şi s-au bucurat de o participare în 

procent de aproximativ 95%. În afara materialelor pregătite de şcolile gazdă și directorii care și-au 

manifestat intenția de a prezenta diferite intervenții în timp util, în funcţie de tema propusă, au fost 

prezentate exemple de bună practică şi studii de caz concrete. Materialele prezentate - atât de către 

inspectorii școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale cât și de către 

directori – au fost puse la dispoziția tuturor conducerilor unităților de învățământ prin mape de 

prezentare și CD-uri. 

Inspectorii  școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale au 

participat la lucrările fiecărui cerc şi au centralizat materialele rezultate în urma desfăşurării acestora. 

 

Inspectorii școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale au 

participat la lucrările fiecărui cerc şi au centralizat materialele rezultate în urma desfăşurării acestora. 

4. Asigurarea aplicării corecte a programelor Guvernului României 
Prin discuţiile purtate cu managerii şcolari din judeţul Dolj, am coordonat şi urmărit aplicarea în 

condiţii optime a tuturor programelor propuse de Guvernul României în beneficiul elevilor- Laptele și 

cornul, Euro 200, Bani de liceu etc. 

5. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare pentru managerii şcolari-Colaborarea cu 

CCD 
În această perioadă s-au derulat cursuri prin Casa Corpului Didactic -  ,,Comunicare și relații 

publice”, ,,Managementul proiectelor europene”, ,,Timpul liber - școala de week-end”, 

EUROTEACHER I, Modulul II „Management şi comunicare”, ,,Evaluarea şi asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar” - importante pentru dezvoltarea personală a managerilor  din judeţul 

Dolj. 

Directorul Casei Corpului Didactic Dolj, prof. Mihaela Brumar, împreună cu metodiștii au 

participat la cercurile directorilor cu intervenții de larg interes: ,,Politicile de evaluare a competenţelor 

cadrelor didactice dezvoltate prin programe de formare continuă. Promovarea evaluării autentice”, ,, 

Corelarea eficientă a necesităţilor reale de formare a cadrelor didactice cu ofertele instituţiilor de 

formare ” 

6. Inspecţia şcolară management 
În activitatea de  inspecţie s-a urmărit analiza managementului, reglarea aspectelor manageriale 

disfuncţionale, utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi informaţionale ale unităţii şcolare, 

respectarea curriculum-ului naţional şi realizarea C.D.S. şi C.D.L. 

Activitatea de inspecţie şcolară s-a realizat pe baza obiectivelor cadru şi specifice propuse prin 

proiectarea managerială realizată la nivelul I.S.J. Dolj. În  această perioadă inspectorii școlari de 

specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale au participat la 57 de  inspecţii de 

evaluare instituţională în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei 

şcolare. Dintre acestea remarcăm calitatea managementului la Grădiniţa cu program prelungit nr. 53 

Craiova, Școala cu clasele I-VIII nr. 37 Craiova, Școala cu clasele I-VIII nr. 32 Craiova, Liceul de 

Artă ,, Marin Sorescu” Craiova    

Aspectele pozitive evidenţiate în rapoartele de inspecţie vizează optimizarea proiectării 

manageriale şi proiectelor de dezvoltare instituţională în majoritatea şcolilor inspectate. Documentele 

de proiectare managerială sunt fundamentate pe o analiză adecvată care permite realizarea unei 

diagnoze şi prognoze corecte. Obiectivele propuse sunt operaţionalizate prin măsuri concrete de 

realizare, cu termene şi responsabilităţi precise.  

În acelaşi cadru, echipele de inspectori au constatat menţinerea unor disfuncţii manageriale 

precum: 

-elaborarea unor planuri de dezvoltare instituţională în care nu se valorifică diagnoza mediului 

intern şi extern, nu se evidenţiază ţintele şi opţiunile strategice pe termen mediu şi lung ale şcolii; 



66 

 

-lipsa de preocupare pentru monitorizarea desfăşurarea activităţii şcolii pe domenii şi 

compartimente de activitate prin grafice de control al directorului, caiete de asistenţe la ore, evaluări 

periodice ale parcurgerii curriculum-ului; 

- planurile manageriale semestriale  nu respectă structura şi conţinutul planului managerial 

anual (planul nu vizează toate domeniile de management specifice iar pentru domeniile vizate 

obiectivele nu sunt clar stabilite şi nu există proceduri clare de monitorizare şi evaluare a gradului de 

realizare ); 

În unele unităţi documentele specifice compartimentului secretariat nu sunt corespunzătoare: 

registrele matricole, intrări – ieşiri, etc. 

Documentele consiliilor profesorale şi de administraţie cuprind în majoritatea unităţilor şcolare 

inspectate analize riguroase ale stării învăţământului, ale proiectelor şi programelor de dezvoltare 

instituţională, a măsurilor necesare pentru asigurarea calităţii activităţii educaţionale. Registrele de 

procese verbale sunt corect întocmite,  numerotate, conțin numele în clar și semnătura participanților. 

Cu toate acestea s-au consemnat şi situaţii în care nu exista tematica şedinţelor consiliului de 

administraţie, nu au fost stabilite responsabilităţi şi sarcini membrilor consiliului de administraţie, 

tematica sedinţelor consiliului profesoral nu a fost corelată cu atribuţiile acestora, şedinţele de acordare 

a calificativelor anuale ale cadrelor didactice nu s-au ţinut la timp, etc. 

În unele şcoli inspectate nu sunt respectate integral prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar referitoare la atribuţiile şi funcţionarea 

Consiliului de administraţie şi a Consiliului profesoral.  

 

În general, s-au constatat următoarele: 

 Realizarea proiectării manageriale s-a făcut în acord cu  cerinţele unei proiectări eficiente 

şi după modelul propus de I.S.J. Dolj, în majoritatea şcolilor inspectate. 

 Proiectele de dezvoltare instituţională sunt, în general, superficiale. 

 Analiza prezentată în rapoartele anuale şi semestriale nu este, în general, analitică şi 

comparativă, ci numai descriptivă/informativă. La capitolul calitatea activităţii 

personalului didactic, de exemplu, s-a sugerat să apară şi aspectele sesizate în timpul 

asistenţelor la ore efectuate de către directori. 

 Regulamentul de ordine interioară al unor unităţi nu este reactualizat şi completat. 

 În general, sunt întocmite fişele posturilor pentru cadrele didactice şi personalul 

nedidactic. 

 În general, este păstrată o evidenţă corectă a documentelor directorilor şi ale cadrelor 

didactice. 

 Se impune reconsiderarea relaţiilor şcolii cu părinţii şi comunitatea locală. 

Concluzionăm că activitatea managerială desfăşurată în judeţul Dolj este bună. Directorii au 

realizat o bună proiectare a activităţii şi se preocupă de  aspectele organizatorice şi de buna desfăşurare 

a procesului educaţional din unitate de înfăţământ. Dovedesc competenţă în elaborarea planurilor şi 

programelor manageriale care au caracter funcţional şi valoare reglatorie. Au formulat obiective 

generale concordante cu exigenţele actuale din învăţământ, adaptându-le specificului unităţii în scopul 

motivării cadrelor didactice şi elevilor. Au urmărit corelarea obiectivelor cu măsurile şi acţiunile 

concrete, precum şi cu resursele şcolii. Din analiza comparativă a raporturilor şi documentelor de 

analiză s-a remarcat întocmirea lor cu respectarea conţinuturilor programelor manageriale. Criteriile pe 

baza cărora s-a operat în atribuirea responsabilităţilor au fost corect stabilite. Se impune îmbunătăţirea 

relaţiilor cu autorităţile locale şi intensificarea eforturilor pentru atragerea de resurse extrabugetare şi 

accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în domeniu. 

7. Calitatea demersului managerial 
Pentru o bună monitorizare a activităţii manageriale în cadrul judeţului, a fost  reactualizată baza 

de date cu directorii, după modelul propus de M.E.C. T.S. 

A fost asigurat fluxul informaţional între inspectoratul şcolar şi unităţile de învăţămănt din judeţ 

prin inspectorii școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale şi cei de 

sector. S-a asigurat distribuirea materialelor elaborate de M.E.C.T.S. şi I.S.J. Dolj, pentru informarea 

eficientă şi îndrumarea managerilor în probleme de politică educaţională, legislaţie şcolară, resurse 

materiale şi umane.  
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Inspectorii școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale au  

participat la ședințele periodice organizate de inspectorat cu managerii unităţilor de învăţământ, la care 

au realizat diseminarea informaţiei legate de activitatea managerială. 

Au fost consiliaţi directorii pe probleme specifice activităţii manageriale prin discuţii individuale 

ori de câte ori a fost necesar şi prin discuţii în grup. Astfel s-au clarificat unele probleme legate de 

competenţele deţinute de conducerea unităţii şcolare. A fost oferită consultanţă în realizarea ofertei 

educaţionale, în vederea corelării ei cu cerinţele pieţei de muncă, în realizarea unor pliante şi broşuri 

pentru promovarea ofertei educaţionale, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea comisiei pentru 

asigurarea calităţii la nivelul fiecărei unităţi şcolare. 

 

8. Alte activități specifice  

Inspectorii școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale au făcut 

parte din Comisia Județeană pentru efectuarea vizitelor de monitorizare / validare externă a procesului 

de autoevaluare în unitățile de învățământ profesional și tehnic. Astfel, în luna noiembrie 2010 au fost 

verificate toate cele 39 de  unități de învățământ din rețeaua ÎPT, în conformitate cu OMECT 

6308/2008 și ținând cont de planul inspecției de validare a raportului procesului de autoevaluare 

privind asigurarea calității. 

Inspectorii școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale au fost 

membrii în comisiile de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat și  de Evaluare 

Națională comisia de mobilitate a personalului didactic, Consiliul de admistrație al ISJ Dolj, Colegiul 

de disciplină de pe lângă ISJ Dolj, etc. 

De asemenea, inspectorii școlari de specialitate pentru implementarea descentralizării 

instituţionale au realizat procedurile operaționale specifice compartimentului precum și procedurile de 

sistem.  
 

 

 

9. Inspecție școlară 

Obiective  specifice urmărite:  

1. Înţelegerea corectă şi obiectivă de către şcoli a rolului inspecţiei şcolare. 

2. Realizarea de consiliere şi sprijin în activitatea didactică 

3. Aplicarea tuturor formelor de inspecţie şcolară 

4. Intensificarea activităţilor de monitorizare a profesorilor stagiari şi antrenarera metodiştilor în 

activitatea de iniţiere a suplinitorilor. 

5. Monitorizarea şi evaluarea progreselor şi rezultatelor elevilor. 
 

Criterii care au stat la baza unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice inspectate. 

 A. Pentru inspecţia şcolară conform RODIS şi MARODIS: 

 Unităţi de învăţământ care nu au fost inspectate în ultimii 3 ani 

 Rezultatele obţinute la examenele naţionale 

 Nevoia de sprijin si consiliere a unităţilor de învăţământ – în cazul conducerilor noi 

 În conformitate cu semnalele primite din şcoli, din partea inspectorilor, de la partenerii 

educaţionali 

B. Pentru inspecţia şcolară tematică 

 Toate unităţile de învăţământ din mediul urban/rural cu personalitate juridică/coordonatoare, în 

    funcţie de priorităţile etapei. 

 Anumite unităţi de învăţământ, în funcţie de priorităţile etapei 

 Pregătirea examenelor naționale 

C. Pentru inspecţia de specialitate 

 recomandările directorilor referitoare la cadrele didactice care au nevoie de îndrumare şi 

consiliere; 

  cadre didactice care nu au mai fost inspectate în ultimii doi ani şcolari;  
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  modificarea componenţei comisiilor metodice/catedrelor în urma mişcării de personal în 

ultimii patru ani; 

  gradul de implicare al cadrelor didactice în desfăşurarea şi organizarea procesului 

instructiv-educativ la diversele discipline; 

  gradul de implicare al elevilor în activităţile desfăşurate la clasă, în activităţile extraşcolare, 

precum şi prezenţa acestora la olimpiadele şi concursurile şcolare; 

  unităţi de învăţământ la care rezultatele obţinute la concursuri şi examene sunt 

nesatisfăcătoare-respectiv procentaj de promobavilitate sub 50% la examenul de 

bacalaureat 

D. Pentru inspecţia specială 

 In funcţie de înscrierile la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 

E. Pentru inspecţia şcolară pentru soluţionarea unor sesizări 

 Sesizări, reclamaţii, memorii 

 Autosesizări 

 

 Inspecţie şcolară conform RODIS şi MARODIS 

 

Număr de unităţi 

planificate pentru 

inspecţie conform 

RODIS şi MARODIS 

Număr de unităţi 

inspectate conform 

RODIS şi MARODIS 

Justificarea 

schimbărilor produse 

sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs. 

44 44 -  

 

Inspecţia de revenire (conform RODIS şi MARODIS) 

 

Număr inspecţii de 

revenire planificate 

Număr inspecţii de 

revenire realizate 

Justificarea 

schimbărilor produse 

sau a nerealizării 

tuturor inspecţiilor 

Obs. 

44 44 -  

 

 

Inspecţia şcolară tematică 

 

Număr de 

inspecţii 

tematice 

planificate 

Număr 

inspecţii 

tematice 

realizate 

Număr de 

unităţi de 

învăţământ 

planificate 

pentru 

inspecţie 

Număr de 

unităţi 

inspectate 

Justificarea 

schimbărilor 

produse sau a 

nerealizării 

tuturor 

inspecţiilor 

Obs. 

8 8 204 204 -  

 

 

 

Inspecţie şcolară de specialitate 
 

Specializarea Număr de cadre 

didactice inspectate 

Număr de unităţi de 

învăţământ implicate 

Obs. 

Limba Română 56 15  

Limba engleză 28 8  

Limba franceză 16 4  

Matematică 57 19  
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Fizică 27 10  

Chimie 15 8  

Biologie 8 5  

Istorie 18 11  

Geografie 18 12  

Ştiinţe socio-umane 10 4  

Religie                    8                    4  

Arte 7 4  

Educaţie fizică 30 10  

Discipline tehnice 51 9  

Informatică 35 8  

Învăţător 123 14  

Educatoare 15 6  

 

 

 

În activitatea la clasă în majoritatea şcolilor inspectate echipele de inspectori au constatat că 

aplicarea curriculum-ului naţional şi local se realizează urmărindu-se realizarea dimensiunilor noutăţii 

propuse de noul curriculum : 

 descongestionarea materiei 

 accent pe capacitatea de aplicare practică a celor învăţate 

 întâmpinarea aşteptărilor elevilor 

 orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale 

 plasarea învăţării ca proces în centrul demersurilor şcolii . 

De asemenea, s-a urmărit adecvarea curriculum-ului la decizia şcolii, la contextul socio-cultural 

şi economic local, coerenţa dintre curriculum şi finalităţile sistemului de învăţământ. 

Echipele de inspectori au urmărit cu prioritate calitatea demersurilor didactice la disciplinele de 

teste naţionale şi bacalaureat, constatând în unele şcoli, deficienţe la disciplinele istorie, matematică , 

limba şi literatura română . 
 

În şcolile din mediul rural în mod deosebit, echipele de inspectori au constatat pregătirea 

superficială a lecţiilor ceea ce generează improvizaţii, nerealizarea obiectivelor propuse prin 

proiectare. În multe din şcolile inspectate s-au constatat diferenţe între notele elevilor din cataloage şi 

rezultatele obţinute la testări , în sensul că notele din cataloage sunt mult mai mari decât cele din 

testări. 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  minimă. Numeroase deficienţe constatate în proiectarea şi 

desfăşurarea activităţii didactice se datorează faptului că o parte din cadrele didactice nu au participat 

la consfătuirile pe specialităţi organizate în septembrie 2010, manifestă dezinteres pentru 

autoperfecţionare prin grade didactice, păstrează maniere tradiţionale de lucru cu elevii . 

 

              Echipele de inspectori au acţionat pentru eliminarea disfuncţiilor constatate şi au monitorizat 

îmbunătăţirea activităţii din şcolile inspectate prin prelungirea duratei inspecţiei, organizarea 

inspecţiilor de revenire, verificarea modului de îndeplinire a planurilor de îmbunătăţire a activităţii de 

către inspectorii responsabili de sector . Controalele de revenire au evidenţiat preocupările 

conducerilor de şcoli pentru realizarea unor programe concrete în vederea racordării unităţilor şcolare 

respective la exigenţele unui învăţământ eficient, de calitate. In majoritatea şcolilor inspectate, 

aplicarea riguroasă a masurilor stabilite prin planurile de îmbunătăţire a activităţii şi a recomandărilor 

din procesele verbale de inspecţie a condus la o noua calitate, evidenţiată de rezultatele net superioare 

obţinute la examenele de sfârşit de ciclu de către elevii care au absolvit aceste unităţi şcolare.   
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 Inspecţia şcolară şi-a dovedit în acest fel valenţele ameliorative şi reglatorii având o 

contribuţie majoră în realizarea reformei învăţământului din judeţul Dolj în acord cu programul de 

guvernare şi programele M.E.C.T.S. privind dezvoltarea învăţământului românesc resursele materiale 

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

 

 

 

10.Analiza pe discipline 
 

 CHIMIE 

Analiza SWOT 

Puncte tari 

  cadre didactice calificate în mediul urban; 

 număr mare de cadre didactice cu gradele I 

şi II; 

 număr mare de cadre didactice formate în 

problematica reformei; 

 număr mare de elevi participanţi şi premiaţi 

la concursurile şcolare; 

 rezultate la chimie pentru filiera teoretică 

peste media pe ţară la examenul de 

bacalaureat; 

 existenţa punctelor de documentare în multe 

şcoli din Craiova şi judeţ; 

 existenţa programelor M.E.C.T.S. de 

formare a cadrelor didactice, în 

specialitatea, didactica disciplinei şi 

utilizarea calculatorului şi a soft-urilor 

educaţionale; 

 colaborarea foarte bună cu instituţiile de 

învăţământ superior de profil; 

 capacitatea inspectorului de specialitate de a 

coordona, monitoriza şi conduce activitatea 

curentă. 

Puncte slabe 

 neimplicarea unor cadre didactice în actul 

decizional şi educaţional; 

 lipsa dotării minimale a unor şcoli din 

mediul rural cu truse pentru laboratorul 

de chimie; 

 insuficienta colaborare a părinţilor cu 

şcoala; 

 prezenţa formalismului în activitatea unor 

comisii metodice; 

 absenteismul în rândul elevilor şi 

abandonul şcolar, în special în unităţile 

din zonele cu populaţie de etnie rromă; 

 slaba calitate a predării în cazul cadrelor 

didactice de alte specialități care predau 

chimia la școlile din mediul rural. 

 

          Oportunităţi 

 existența concursurilor de chimie pentru 

toate clasele și profilele; 

 existenţa unor direcţii de redresare a 

învăţământului rural cuprinse în Programul 

de Guvernare; 

 existenţa programului de guvernare care 

prevede dotarea cu calculatoare a unităţilor 

şcolare;  

 existenţa posibilităţii de informare a elevilor 

si cadrelor didactice de pe Internet; 

 existenţa în Craiova a Universităţii de 

Medicină şi Farmacie din Craiova, a 

Facultăţii de Chimie; 

 lărgirea ofertei de formare continuă a 

personalului didactic. 

Ameninţări  

 posibilitatea creşterii abandonului şcolar 

în condiţiile socio-politice actuale; 

 slaba motivaţie financiară a cadrelor 

didactice; 

 scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii 

asupra normării personalului didactic; 

 creșterea normei în mediul rural de la 1/3 

la ½ ore în specialitate; 

 migrarea cadrelor didactice tinere către 

domenii mai bine plătite;  

 rezultatele slabe obținute la examenul de 

titularizare. 

 rezultatele slabe obținute la examenul de 

bacalaureat pentru filiera tehnologică 
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În anul şcolar 2010 – 2011 s-au desfăşurat activităţi complexe urmărindu-se următoarele 

aspecte: 

1. Încadrarea cu personal didactic 

Încadrarea cu personal didactic a fost realizată la timp, astfel încât la începutul anului şcolar 

toate catedrele vacante si rezervate au fost ocupate cu cadre didactice calificate.   

În anul şcolar 2010-2011 au existat 165,47 norme. Orele de chimie au fost predate de către 225 

profesori, din care 170 profesori cu specializare  pe diplomă chimie, chimie-fizică, fizică-chimie, 

chimie industrială (inginerie chimică și tehnologie chimică anorganică). Există însă în mediul rural 

multe şcoli în care disciplina chimie a fost dată în completare profesorilor de biologie, fizică, 

agricultură, matematică, științe naturale și agricole, limba engleză, teologie ortodoxă – asistență 

socială, calitatea predării fiind în unele cazuri slabă. 

2. Dotarea laboratoarelor de chimie 

Din păcate, în unele unităţi de învăţământ din mediul rural, laboratoarele au fost transformate 

în Centre de documentare şi informare, iar experimentele se desfăşoară în sălile de clasă. 

3. Calitatea demersului didactic în specialitate 

Dat fiind faptul că numărul de ore de chimie a fost diminuat considerabil, profesorii de chimie 

s-au simţit ameninţaţi şi a fost generată o adevărată competiţie pentru a menţine viu interesul elevilor 

pentru studiul chimiei. Aceasta s-a materializat prin desfăşurarea unor activităţi didactice bine pregătite 

anterior şi bine realizate, prin participarea unui număr mare de profesori la activităţile metodico-

ştiinţifice organizate la nivel judeţean şi naţional, prin organizarea profesorilor în colective de lucru 

pentru elaborarea unor materiale didactice auxiliare (programe de chimie pe calculator, ghiduri de 

evaluare, ghiduri metodologice, culegeri de probleme, postere, manuale etc.).  

Analizând rapoartele întocmite la inspecţiile curente, speciale şi tematice de către inspectorul 

de specialitate şi de către profesorii metodişti s-a constatat că profesorii de chimie desfăşoară activităţi 

de bună calitate.  

În cadrul inspecțiilor R.O.D.I.S. și de specialitate s-a constatat că în mediul rural, care 

funcționează cu un singur rând de clase, cele 4 ore de chimie au fost repartizate în unele școli unor 

profesori cu specialitatea fizică, biologie sau chiar religie, calitatea predării fiind în cele mai multe 

cazuri slabă. 

Profesorii de chimie au desfăşurat cursuri de perfecţionare: e-chimie, e-școala etc. 

Profesorii de chimie şi de fizică din judeţul Dolj au contribuit la elaborarea numerelor 10, 11 şi 

12 din 2010 ale ,,Revistei de fizică şi chimie”. 

 4.Concursuri şi olimpiade şcolare 

Elevii din judeţul Dolj au participat în anul şcolar 2010 – 2011 la următoarele concursuri: 

 Olimpiada Naţională de Chimie 

 Concursul de Chimie ,,Raluca Ripan” pentru elevii de clasa a VII-a 

 Olimpiada de ,, Ştiinţe pentru juniori” 

 Olimpiada interdisciplinară ,, Ştiinţele Pământului” 

 Concursul de Chimie ,,CHIMEXPERT” 

 Concursul de fizică şi chimie pentru elevii din mediul rural ,,Impuls perpetuum” 

 Concursul judeţean de chimie pentru filiera tehnologică ,, Petru Poni” 

 Sesiunea de comunicări științifice “Chimia-prieten sau dușman” 

Elevii doljeni au participat la toate concursurile și olimpiadele din calendarul M.E.C.T.S. și au obținut 

premii și mențiuni la etapele naționale. 

Ediția a II-a a etapei naționale a Concursului de chimie Petru Poni s-a desfășurat în 

Craiova. 

5. Examene  

5.1.Bacalaureat – 2011     

Proba E)d) CHIMIE 

În cazul elevilor de la filiera teoretică, profil real, procentul de promovare a fost ridicat, 

majoritatea notelor fiind cuprinse între 9-9,99. Și la filiera tehnologică a fost înregistrat un progres, în 

mare parte datorită efortului depus de cadrele didactice în desfășurarea orelor de pregătire 

suplimentară. 
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5.2. Concursul de titularizare 

În judeţul Dolj au fost 2 posturi titularizabile, unul în mediu urban la Liceul Teologic Adventist 

din Craiova și unul în mediul rural  la Liceul Teoretic “Adrian Păunescu” Bârca. Pentru concursul de 

titularizare au depus dosare 45 de candidaţi și au susținut proba 26 de candidați. 

Notele candidaţilor care au participat la concursul de titularizare au fost cuprinse între 1,35 şi 

7,05. Au fost 17 note peste 5. A fost ocupat postul de la Teoretic “Adrian Păunescu” Bârca. 

La concursul de suplinire din data de 4 august au participat 11 cadre didactice, obținând 6 note 

peste 5 (între 5 și 6). 

În anul şcolar 2010-2011  au intrat în restrângere de activitate trei cadre didactice (ingineri), a 

căror situație a fost soluționată pe catedre de chimie. 

6 Alte activităţi 

 Coordonare elaborării materialelor pentru ,,Revista de fizică şi chimie”, numerele 10-11-12, 

cu apariţie în anul şcolar  2010-2011. 

 Colaborare cu Facultatea de chimie din Craiova în vederea organizării Simpozionului 

național de chimie. 

 Derularea    parteneriatului educaţional cu tema  „Dimensiuni ale aprofundării chimiei  

în învăţământul preuniversitar” între Facultatea de chimie din Craiova și ISJ Dolj 
 7. Concluzii si propuneri 

Se poate spune că, în general, starea disciplinei chimie la nivelul judeţului Dolj este bună, iar 

profesorii sunt receptivi la noutăţile impuse de reformă. Se impun inspecţii de revenire la şcolile la 

care au fost constatate disfuncţii şi verificarea achiziţionării manualelor alternative la clasele care nu 

au făcut acest lucru la începutul anului şcolar. 

Pentru acest an şcolar profesorii vor fi implicați în activităţi care să stimuleze interesul elevilor 

pentru studiul chimiei : elaborare de auxiliare curriculare, folosirea calculatorului în abordarea unor 

unităţi de conţinut etc. 

Se impune participarea şi implicarea activă în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului la 

disciplina chimie a profesorilor de fizică, chimie-fizică, biologie care predau  chimia în prezent. 

Se poate aprecia că întreaga activitate desfăşurată în anul şcolar 2010/2011 a fost bună, 

realizându-se toate obiectivele propuse. 

 

 Limba engleză/germană/rusă 

                               

1. Asigurarea manualelor şcolare 

                    În vederea asigurării manualelor şcolare, în anul şcolar 2010-2011, s-a avut în vedere 

informarea la timp a cadrelor didactice, diriginţilor şi directorilor, în legătură cu manualele avizate de 

M.E.C.T.S., reuşind, astfel, să se realizeze comenzi pe ani de studiu, pe număr de elevi şi pe clase, la 

timp. Comenzile au fost înaintate către I.S.J. Dolj de către fiecare unitate de învăţământ, au fost, apoi, 

centralizate şi trimise către M.E.C.T.S., edituri şi C.C.D., la termenele stabilite. 

                    Au existat unele disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte asigurarea cu manuale şcolare, după 

cum urmează: netrimiterea la timp a comenzilor (unele unităţi de învăţământ ), comenzi întocmite 

greşit sau chiar lipsa comenzilor din partea unor unităţi de învăţământ. 

 

           2. Calitatea demersului didactic în specialitate 

                    În urma inspecţiilor efectuate-de specialitate, curente, speciale (grade didactice), de tip 

R.O.D.I.S., tematice, anchete, din consultarea planificărilor anuale şi semestriale, a proiectelor 

didactice, a asistenţelor la clasă, a documentelor catedrelor şi comisiilor metodice, am 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.  

                    Referitor la componenta conceptuală, am remarcat, în majoritatea cazurilor, în special la 

cadrele didactice care au participat la cursuri de perfecţionare, la stagii de abilitare şi, în general, la 

activităţile metodice, că planificările şi proiectele didactice au fost întocmite conform ultimelor norme 

de elaborare însuşite în urma stagiilor de abilitare curriculară. Aceste planificări respectă programa 

şcolară cât şi manualele alternative aprobate de M.E.C.T.S.; acelaşi lucru se poate spune şi despre 
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modul de concepţie a proiectării didactice. S-a remarcat claritate în formularea obiectivelor lecţiilor 

prezentate şi adecvarea lor la conţinuturile de învăţare, la nivelul de cunoştinţe al elevilor şi la 

particularităţile de vârstă. Strategiile de învăţare au fost selectate şi adecvate la capacităţile elevilor, iar 

conţinuturile, repartizate în secvenţe didactice.  

                    Referitor la componenta acţională, în multe din inspecţiile efectuate, 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 cadrele didactice debutante au dovedit că 

sunt la curent cu noutăţile privind metodica predării limbilor moderne, fapt ce a rezultat şi din modul 

de concepere a activităţilor şi o nouă viziune asupra actului predării. Astfel, s-a observat  respectarea, 

în funcţie de obiective, a celor patru deprinderi, 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, pe perchi), prin integrarea şi valorificarea 

mijloacelor de învăţământ şi realizarea unor interacţiuni comunicative de tipul  P-E, E-E, E-P. Tot un 

punct tare, remarcat în timpul inspecţiilor, care vine să accentueze calitatea demersului didactic, este şi 

motivarea, solicitarea şi activarea elevilor, stabilirea şi dozarea sarcinilor de lucru precum şi realizarea 

şi asigurarea caracterului practic aplicativ al cunoştintelor.  

                    Referitor la componenta evaluativă, 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. 

                    Amintim şi câteva puncte slabe din activitatea didactică a profesorilor de limbi moderne, 

cum ar fi, de exemplu, cazurile şi situaţiile (puţine) în care profesorii au dovedit o slabă pregătire de 

specialitate, de cunoaştere a întocmirii unui proiect didactic, de cunoaştere a obiectivelor şi a etapelor 

unei lecţii. Au existat şi situaţii în care au lipsit materialele didactice şi auxiliare, iar evaluarea nu a 

fost făcută corespunzător. În aceste situaţii, am recomandat înscrierea profesorilor respectivi la cursuri 

de perfecţionare, asistenţe la ore la colegii cu experienţă, refacerea proiectelor didactice şi găsirea de 

modalităţi de ameliorare a punctelor slabe constatate. Partea pozitivă constatată este că numărul 

profesorilor cu carenţe este mic, majoritatea desfăşurând ore de calitate, atmosfera din clasă şi relaţiile 

profesor- elev, de tip parteneriat, sunt bune şi foarte bune, elevii considerându-le stimulative. 

Evaluarea este făcută permanent şi utilizată în elaborarea activităţilor viitoare, iar temele pentru acasă 

sunt bine dozate şi concepute, contribuind la învăţarea sistematică. 

 

3. Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice 

                   Programarea tematică a activităţilor cercurilor pedagogice la cele trei discipline, 

engleză/germană/rusă, s-a realizat în funcţie de specificul predării limbilor moderne în învăţământul 

gimnazial şi liceal, de necesitatea aprofundării sau ameliorării unor aspecte din activitatea didactică a 

profesorilor de limba engleză, germană şi rusă. Cercurile pedagogice au contribuit la cunoaşterea 

preocupărilor profesorilor de limbi moderne, la perfecţionarea metodică şi de specialitate a profesorilor 

stagiari, a celor cu o bogată experienţă didactică, cât şi a celor debutanţi. Activităţile desfăşurate în 

cadrul cercurilor pedagogice au fost eficiente şi prin faptul că au contribuit la informarea profesorilor 

de limbi moderne cu noutăţi în specialitate, metodică, la cunoaşterea manualelor alternative, a 

materialelor auxiliare, realizarea corectă şi judicioasă a programelor opţionale, a planificărilor şi a 

proiectelor didactice. Într-un cuvânt, cercurile pedagogice au contribuit la dezvoltarea profesională a 

tuturor profesorilor care predau limbi moderne. 

                    Cercurile pedagogice din semestrul I s-au desfăşurat pe baza unor tematici propuse în 

cadrul Consfătuirilor cadrelor didactice, desfăşurate la nivel judeţean, în septembrie 2010, propuneri 

care reflectă preocupările şi interesele profesorilor de limbi moderne la nivel liceal şi gimnazial. 

Acestea s-au desfăşurat conform graficului, la datele şi locaţiile stabilite-Grupul Şcolar “Charles 

Laugier” din Craiova, pe data de 4 decembrie 2010, sub formă de micro-conferinţe şi workshop-uri şi 

au vizat “Metodologia receptării textului audiat”, urmate de dezbateri.                      

                    A participat, cu prezentare de carte, Editura “Educational Centre”. 

                    În semestrul al II-lea, cercul pedagogic la nivel judeţean s-a desfăşurat la Colegiul 

Naţional Economic “Gheorghe Chiţu”, pe data de 26 martie 2011, cu tema ”Tehnici de comunicare 

moderne” şi cu participarea unor edituri de carte străină. 

                                      



74 

 

          4. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare 

                    Au fost organizate şi s-au desfăşurat, atât în ţară cât şi în străinătate, în intervalele 

stabilite, cursuri de perfecţionare pentru profesorii de gimnaziu şi de liceu . Au participat atât profesori 

cu experienţă cât şi debutanţi din liceele şi gimnaziile din Craiova şi din judeţ, la cursuri organizate de 

British Council, Institutul Goethe, cursuri de dezvoltare profesională organizate/acreditate de C.N.F.P., 

furnizor C.C.D. Dolj, în colaborare cu I.S.J. Dolj., cât şi la stagii de formare în străinătate. Cursurile au 

avut impact pozitiv asupra participanţilor care au primit certificatul de absolvire.               

                    Formarea continuă, generală a cadrelor didactice de specialitate, în special a celor foarte 

tinere, a fost intensificată ca prioritate pentru  anul şcolar 2010-2011. De exemplu, Programul “English 

Fellow” - monitorizat de M.E.C.T.S.,  I.S.J. Dolj şi C.C.D. Dolj - seminarii de metodica predării limbii 

engleze, susţinute de domnişoara formator Jyoti Paintel, din S.U.A., în urma selecţiei realizate de 

Departamentul de Stat, Centrul Cultural American din cadrul Ambasadei S.U.A. din Bucureşti, în 

colaborare cu M.E.C.T.S., seminarii la nivel judeţean şi naţional. 

                   În intervalul 22-24 octombrie 2010, o serie de cadre didactice de limba engleză au 

participat la Conferinţa Naţională “RATE”, care a avut loc la Iaşi, urmată de un stagiu de formare, 

susţinut de formatori internaţionali.                                                                                                             

                   Formarea continuă s-a realizat prin colaborarea cu Editurile “Macmillan”,“Pearson 

Longman”, “Oxford”, “Cambridge”, “Express Publishing”, “Fischer International”. 

                   La limba germană, principalii parteneri în domeniul perfecţionării cadrelor didactice au 

fost Centrul pentru Perfecţionarea Profesorilor de Limba Germană Mediaş (ZFL), Institutul Goethe şi 

ZFA (pentru şcolile PASCH-Colegiul Naţional ”Elena Cuza”, Craiova).  

       Asigurarea consultanţei în probleme de curriculum, pentru cadrele didactice de specialitate 

s-a realizat prin informări la nivelul cercurilor pedagogice şi în cadrul inspecţiilor tematice. Sprijinirea 

acestora s-a desfăşurat constant, prin metodiştii I.S.J., îndrumare, schimburi de experienţă.  Asigurarea 

consilierii generale şi specifice s-a realizat prin valorificarea oportunităţilor oferite de inspecţiile 

tematice şi de cele de specialitate, prin diseminarea informaţiilor, instruirea şi îndrumarea celor care au 

solicitat lămuriri. 

         Am organizat întâlniri de lucru în vederea oferirii suportului logistic, cadrelor didactice, 

prin instrumente de evaluare, fişe de observare, organizarea recapitulării finale. 

         S-a  discutat cuprinderea în diverse forme de perfecţionare, în special, a cadrelor didactice 

debutante. 

                                                         

            5. Schimburi de experienţă în specialitate 

                     În cadrul activităţii de perfecţionare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice de la 

specialităţile limba engleză, germană şi rusă, au fost organizate schimburi de experienţă în specialitate 

într-un număr de şcoli gimnaziale şi licee din Craiova şi din judeţ. Cu această ocazie, au fost prezentate 

activităţi didactice, proiecte didactice, materiale didactice, au fost analizate activităţile prezentate, au 

fost vizitate cabinetele de limbi moderne/sălile specializate, toate aceste activităţi contribuind la 

dezvoltarea profesională şi perfecţionarea cadrelor didactice care predau limbi moderne. 

                 

6. Organizarea de consultaţii în specialitate 

                     În cadrul Consiliului Consultativ, membrii Consiliului împreună cu inspectorul şcolar de 

specialitate au propus şi au realizat un grafic de consultaţii în specialitate. Aceste consultaţii au 

contribuit la informarea şi instruirea profesorilor debutanţi, cu privire la alcătuirea proiectelor 

didactice, folosirea manualelor alternative, întocmirea planificărilor cât şi la modul de desfăşurare a 

unei lecţii moderne. De aceste consultaţii au beneficiat  şi unii profesori cu experienţă. În urma 

inspecţiilor speciale şi curente, concluzionăm că aceste consultaţii sunt dorite de profesori, sunt 

benefice, eficiente şi sunt propuse şi pentru anul şcolar următor. 

7. Rezultate la examene 

                     Rezultatele bune şi foarte bune de la examenele de sfârşit de ciclu - clasa a VIII-a şi 

Bacalaureat, certificarea competenţelor lingvistice- clasa a XII-a, au dovedit buna pregătire a elevilor 

de la aceste niveluri şi faptul că au fost asigurate toate condiţiile pentru o bună desfăşurare a 

examenelor de admitere în clasa a IX-a cu program bilingv şi a examenului de Bacalaureat, Proba C.  
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S-a constatat buna pregătire a elevilor prin aplicarea de teste în diferite etape ale anului şcolar şi grija 

deosebită a profesorilor pentru atingerea standardelor necesare obţinerii unor rezultate cât mai bune.  

                     La Proba C a examenului de Bacalaureat, la limba engleză, din totalul de 5522 candidaţi 

înscrişi, au fost prezenţi 5404, absenţi, 118, 0 candidaţi eliminaţi, 5404 promovaţi la toate cele cinci 

competenţe lingvistice. 

                     La limba engleză, au fost recunoscute şi echivalate Certificatele de competenţă lingvistică 

obţinute în urma susţinerii examenelor internaţionale, cu Proba C a examenului de Bacalaureat, unui 

număr de 159 candidaţi – 70 (69-CAE, 1-TOEFL), Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova; 63 (62-CAE, 

1-TOEFL) Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”, Craiova; 23 (CAE), Colegiul Naţional “Elena Cuza”, 

Craiova; 1 (ECL), Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”, Craiova; 1 (CAE), Liceul Teoretic “Henri 

Coandă”, Craiova; 1 (CAE), Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova. 

                     La Proba C a examenului de Bacalaureat, la limba germană, din totalul de 40 candidaţi 

înscrişi, au fost prezenţi 39, absenţi, 1, 0 candidaţi eliminaţi, 39 promovaţi la toate cele cinci 

competenţe lingvistice. 

                    La limba germană, au fost recunoscute şi echivalate Certificatele de competenţă 

lingvistică, obţinute în urma susţinerii examenelor internaţionale, cu Proba C a examenului de 

Bacalaureat, unui număr de 9 candidaţi – 8, Colegiul Naţional “Elena Cuza”; 1, Colegiul Naţional 

“Fraţii Buzeşti”. 

8. Inspecţia şcolară 

       Inspecţia şcolară a fost realizată conform graficului I.S.J.Dolj şi graficului inspectorului 

şcolar de specialitate. Au fost efectuate inspecţii tematice în unităţile de învăţământ din sector, 

curente, speciale, tematice de specialitate şi de evaluare instituţională de tip R.O.D.I.S. Inspecţiile 

realizate au contribuit la sprijinirea unităţilor de învăţământ inspectate şi a personalului didactic, în 

îmbunătăţirea activităţii. Au fost semnalate, de fiecare dată, atât aspectele pozitive cât şi cele negative, 

folosindu-se dialogul, discuţiile, îndrumarea pe baza unor relaţii de colaborare şi sprijinire. Această 

modalitate de a privi inspecţia şcolară este eficientă şi contribuie la dezvoltarea unităţilor de 

învăţământ şi a  cadrelor didactice. 

Au fost realizate inspecţii tematice  în următoarele unităţi de învăţământ din sector, cu 

structurile aferente: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.39 ”Nicolae Bălcescu”, Craiova, Şcoala cu clasele I-

VIII Bucovăţ, Şcoala cu clasele I-VIII Vârvoru-de-Jos, Şcoala cu clasele I-VIII Terpeziţa, Şcoala cu 

clasele I-VIII Vela, Şcoala cu clasele I-VIII Sălcuţa Tencănău, Şcoala cu clasele I-VIII Orodel, Şcoala 

cu clasele I-VIII Pleniţa, Grupul Şcolar Industrial “Constantin Nicolaescu Plopşor, Pleniţa”, Şcoala cu 

clasele I-VIII Verbiţa. 

În elaborarea criteriilor şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a calităţii demersului 

educaţional, s-au urmărit: 

-concordanţa dintre planurile de învăţământ şi profilurile pentru care se şcolarizează; 

-valabilitatea programelor utilizate de Colegiile, Grupurile Şcolare, Liceele şi Şcolile cu clasele 

I-VIII inspectate; 

-modul de întocmire a planificărilor anuale şi semestriale; 

-analiza conţinuturilor ştiinţifice transmise elevilor conform cu curricula-urmărirea  

  corecţiilor  aduse la C.D.L. şi C.D.S., în urma controalelor efectuate; 

-analiza dotării cabinetelor, a sălilor de limbi moderne, în perspectiva realizării tuturor  

  cerinţelor din curricula; 

-urmărirea progresului şcolar în corelaţie cu cerinţele din standardele de pregătire                

 profesională; 

-analiza protocoalelor de parteneriat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                   Diseminarea tuturor informaţiilor cuprinse pe site-ul M.E.C.T.S. s-a realizat  prin : 

    -distribuirea informaţiilor necesare tuturor şcolilor, pe suport scris şi electronic, de 

exemplu: modele de fişe de observare a elevilor, fişe de înregistrare a progresului şcolar pe competenţe  

lingvistice, proiecte ale unităţilor didactice, structuri de teste de evaluare, de autoevaluare etc. 

    -instruirea responsabililor de cercuri pedagogice şi a profesorilor metodişti; 

    -informări periodice şi dezbateri asupra metodologiilor de certificare a competenţelor 

lingvistice şi a examenului naţional de Bacalaureat 2011.        
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      Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane la disciplinele limba 

engleză/germană/rusă a demarat cu încadrarea cu personal didactic la începutul anului şcolar 2010-

2011. 

       În vederea ocupării catedrelor vacante, selecţia s-a realizat conform metodologiei în 

vigoare, prin respectarea criteriilor. 

      Personal, am organizat şi monitorizat, în semestrul al II-lea, desfăţurarea probei orale la 

limba engleză/germană, pentru candidaţii care şi-au depus dosar pentru a participa la sesiunea de 

pretransferare/restrângere de activitate sau la Concursul Naţional de titularizare/ detaşare/ suplinire 

2011 şi care urmau să solicite un post la o unitate de învăţământ în care funcţionează clase în regim 

bilingv-intensiv sau la Palatul/Cluburile Copiilor. 

      

                   În judeţul Dolj, s-au desfăşurat şi sunt în derulare, numeroase proiecte internaţionale la 

limba germană, de exemplu: Proiectul multilateral Comenius, “Drumeţiile” (Wanderungen) şi 

Proiectul Internaţional “Dunărea ne leagă” (Die Donau verbindet), coordonate de profesorii de la 

Colegiul Naţional “Elena Cuza” din Craiova. 

 11. Concluzii şi propuneri 

                   În baza Raportului privind starea învăţământului la disciplinele limba engleză, germană şi 

rusă, putem concluziona că activităţile propuse, desfăşurate/realizate au fost la nivelul standardelor 

naţionale, fiind eficiente şi atingându-şi obiectivele.                                                                

 

 

 

 

 FIZICĂ 

1. ANALIZA S.W.O.T. 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect 

educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea 

planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

Urmare directă a diagnozei mediului intern şi extern am elaborat analiza S.W.O.T.: 

1.1. PUNCTE TARI (STRENGTHS) 

 Capacitatea inspectorului de specialitate de a coordona, monitoriza şi conduce activitatea curentă. 

 Numărul mare de cadre didactice calificate în specializarea „fizică”. 

 Numărul mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I şi II în specialitate. 

 Numărul mare de cadre didactice din învăţământul doljean cu stagii de formare în problematica 

reformei. 

 Existenţa programelor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului  de formare a 

cadrelor didactice, în specialitate, didactica disciplinei şi utilizarea calculatorului şi a softurilor 

educaţionale. 

 Numărul mare de cadre didactice din învăţământul doljean angrenate în elaborarea de auxiliare 

curriculare şi mijloace de învăţământ, omologate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 

Sportului. 

 Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale şi 

internaţionale la disciplina „fizică”. 

 Încadrarea la nivelul mediei pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la Examenele naţionale 

de Bacalaureat. 

 Implicarea cadrelor didactice în activităţile desfăşurate şi colaborarea eficientă a  acestora, cu 

accent pe munca în echipă. 

 Cuprinderea unui număr tot mai mare de unităţi şcolare în Programul de Reabilitare a şcolilor din 

România prin Programul Băncii Mondiale derulat de Guvernul României prin intermediul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

1.2. PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 
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 Inadvertenţele existente între actualele programe curriculare de fizică şi celelalte discipline 

adiacente – tehnologii şi chiar matematică. 

 Dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unităţile izolate din mediul rural. 

 Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice. 

 Prezenţa formalismului în activitatea unor comisii metodice. 

 Absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar, în special în unităţile din zonele cu populaţie 

de etnie rromă. 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în special în unităţile de învăţământ liceal. 

 Necorelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noile programe şi manuale şcolare. 

 

1.3. OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) 

 Caracterul de prioritate naţională al învăţământului. 

 Existenţa unor direcţii de redresare a învăţământului rural, cuprinse în Programul de Guvernare pe 

perioada 2009 – 2012. 

 Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic. 

 Extinderea dotării unităţilor şcolare gimnaziale din mediul urban şi rural cu aparatură de laborator 

şi calculatoare, fapt ce permite atragerea elevilor către dobândirea de abilităţi şi deprinderi practice 

şi operarea pe calculator şi utilizarea eficientă a softurilor educaţionale. 

 Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice. 

 Continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ, coroborată cu accesarea Internetului în 

laboratoarele de informatică. 

1.4. AMENINŢĂRI(THREATS) 

 Fragilitatea bugetară, fapt ce generează fonduri insuficiente pentru dezvoltarea învăţământului. 

 Migrarea cadrelor didactice tinere, bine pregătite,  către domenii mai bine plătite. 

 Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare. 

 Prezenţa sporadică în şcoli a personalului calificat în consilierea copiilor cu nevoi speciale. 

 Lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională şi / sau 

managerială. 

 Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice. 

 Posibilitatea ca Primăriile să nu dispună de resursele corespunzătoare cerinţelor şcolii. 

2. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

La disciplina fizică există un număr mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I şi II 

în specialitate. Încadrarea cu personal didactic a fost realizată la timp, astfel încât la începutul anului 

şcolar toate catedrele vacante şi rezervate au fost ocupate cu cadre didactice calificate.  Dat fiind faptul 

că la fizică există un excedent de cadre didactice calificate, încadrarea pe aceste posturi s-a făcut 

aproape în totalitate cu profesori calificaţi, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. 

Există însă în mediul rural unități de învățământ în care disciplina fizică a fost dată în 

completare profesorilor titulari de matematică, biologie sau de chimie, calitatea predării fiind în unele 

cazuri  slabă. 

3. MANUALE ȘCOLARE. DOTAREA LABORATOARELOR 

3.1. ASIGURAREA MANUALELOR ŞCOLARE  

La consfătuirea cadrelor didactice din septembrie a fost prezentată lista manualelor aprobate de 

M.E.C.T.S.,  precum şi criteriile de alegere a manualelor. 

În majoritatea unităţilor  de învățământ a fost asigurat necesarul de manuale, pentru anul şcolar 

2010-2011, şcolile primind manuale gratuite şi pentru clasele VI-X.  

3.2. DOTAREA LABORATOARELOR DE FIZICĂ 

Lucrările experimentale din programele de fizică se pot realiza în toate unităților de învățământ 

liceal și gimnazial, existând dotarea minimală cu dotate cu truse de fizică, mijloacele de învățământ și  

materiale didactice.  

Din păcate, în unele unităţi de învăţământ din mediul rural, laboratoarele au fost transformate 

în Centre de Documentare şi Informare, iar experimentele se desfăşoară în sălile de clasă. 

4. CALITATEA DEMERSULUI DIDACTIC ÎN SPECIALITATE 
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Dat fiind faptul că numărul de ore de fizică a fost diminuat considerabil, profesorii de fizică s-

au simţit ameninţaţi şi a fost generată o adevărată competiţie pentru a menţine viu interesul elevilor 

pentru studiul fizicii. Aceasta s-a materializat prin desfăşurarea unor activităţi didactice bine pregătite 

anterior şi bine realizate, prin participarea unui număr mare de profesori la activităţile metodico-

ştiinţifice organizate la nivel judeţean şi naţional, prin organizarea profesorilor în colective de lucru 

pentru elaborarea unor materiale didactice auxiliare (programe de fizică pe calculator, ghiduri de 

evaluare, ghiduri metodologice, culegeri de probleme, postere, manuale etc.).  

Analizând rapoartele întocmite la inspecţiile curente, speciale şi tematice de către inspectorul 

de specialitate şi de către profesorii metodişti s-a constatat că profesorii desfăşoară activităţi de bună 

calitate.  

Inspecţiile au avut un rol de reglare a unor disfuncţii constatate la unele unităţi şcolare sau în 

activitatea unor profesori. Acestea se referă mai mult la lipsa circulaţiei informaţiei între unii directori 

de şcoli şi cadrele didactice sau între cadrele didactice, dezinteresul manifestat de unii profesori faţă de 

noutăţile apărute în domeniul fizicii şi faţă de tehnicile moderne. 

 Un lucru demn de remarcat este acela că, în majoritatea  situaţiilor, documentele de proiectare 

a activităţilor şi portofoliile cadrelor didactice au fost întocmite la timp şi au respectat prevederile 

M.E.C.T.S. şi I.S.J. 

Profesorii de fizică au desfăşurat cursuri de perfecţionare organizate prin CCD Dolj- și alte 

instituții abilitate. 

Profesorii de fizică şi de chimie din judeţul Dolj au contribuit la elaborarea numerelor 7, 8 şi 9 

ale “Revistei de fizică şi chimie”, care a apărut la începutul anului şcolar 2010-2011. 

5. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCURILOR PEDAGOGICE 

Pentru eficientizarea activităţilor metodico-ştiinţifice, acestea s-au desfăşurat pe sectoare, două 

de gimnaziu (G1 și G2) și două de liceu (L1 și L2), fiecare sector având  responsabili de cerc dintre 

profesorii recunoscuţi ca foarte buni metodişti. Toate activităţile s-au desfăşurat conform planificărilor. 

Activităţile desfăşurate au fost eficiente datorită faptului ca numărul celor care au avut 

intervenţii pertinente în timpul activităţilor a fost destul de mare şi au fost alcătuite grupe de lucru care 

au conceput proiecte didactice, proiecte ale unităţilor de învăţare,fişe de lucru, itemi de evaluare la 

fizică şi ghiduri de evaluare pentru activităţile experimentale. Aceste materiale au fost apoi puse la 

dispoziţia profesorilor pentru a putea fi folosite ca suport în proiectarea activităţilor. 

Au fost folosite metode moderne  de predare-învăţare, activităţile au decurs într-o atmosferă de 

lucru plăcută, destinsă, activităţile desfăşurate şi-au atins scopul, contribuind la formarea continuă a 

profesorilor. 

6. ORGANIZAREA DE CONSULTAŢII ÎN SPECIALITATE 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor debutanţi şi al celor care urmau să-şi susţină gradele 

didactice, inspectorul de specialitate, responsabilii de cercuri pedagogice şi profesorii metodişti au 

asigurat consilierea acestora în ceea ce priveşte proiectarea activităţilor şi desfăşurarea lecţiilor cu 

elevii, oferindu-le modele de planificări şi proiecte didactice. 

Pentru elevii participanţi la olimpiada de fizică, s-au organizat şedinţe de pregătire şi 

consultaţii, susţinute de profesorii lor de la clasă şi profesori universitari de la Facultatea de Fizică a 

Universității din Craiova. În laboratoarele Facultății de Fizică s-au efectuat lucrările de laborator care 

necesitau instalaţii pe care unitățile de învățământ din județul Dolj nu le dețin. 

Pregătiri suplimentare s-au făcut şi cu elevii participanţi la Olimpiada Interdisciplinară 

„Ştiinţele Pământului”, Concursul bilateral  de fizică Craiova - Nis ș.a.. 

7.1.C. Plan de măsuri / propuneri / sugestii pentru îmbunătățirea rezultatelor la bacalaureat în 

anul următor 

 Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei, cognozei şi a evaluării, pentru 

eficientizarea procesului educaţional. 

 Asigurarea caracterului stimulativ şi motivaţional al inspecţiei şcolare.  

 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale, care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în 

scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune. 

 Asigurarea aplicării corecte de către fiecare cadru didactic a curriculum-ului nucleu, curriculum-

ului diferenţiat şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii. 
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 Corelarea curriculum-ului naţional al fizicii cu cel al specialităţilor înrudite, prin unităţi de învăţare 

interdisciplinare şi transdisciplinare. 

 

7.2. ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Din informaţiile furnizate de unităţile de învăţământ din judeţul Dolj, s-a constatat că elevii 

care au susţinut examen de admitere în învăţământul superior la disciplina fizică au fost declaraţi 

admişi la Facultatea de Fizică a Universității din Craiova, Institutul Politehnic București, facultățile cu 

profil tehnic ale Universității din Craiova, cât şi în alte centre universitare, rezultatele obţinute de elevi 

fiind bune şi foarte bune. De asemenea, mai mulţi  elevi de la C.N. ,,Fraţii Buzeşti” Craiova şi C.N. 

,,Carol I” Craiova au obţinut burse de studiu la facultăți din Germania, Franţa și Anglia. 

7.3. CONCURSUL DE TITULARIZARE 

În judeţul Dolj nu au fost posturi titularizabile la disciplina fizică. La concurs Notele 

candidaţilor care au participat la concursul de titularizare au fost cuprinse între: 

 1,00-4,99  (7 candidați) 

 5,00-5,99 (1 candidat) 

 6,00-6,99 (1 candidat) 

 7,00-7,99 (1 candidat)  

În anul şcolar 2010-2011  au intrat în restrângere de activitate 9 (nouă) cadre didactice, a căror 

situație a fost soluționată. 

7.4. CONCURSUL DE SUPLINIRE 

 1,00-4,99  (1 candidat) 

 5,00-5,99 (4 candidați) 

 6,00-6,99 (2 candidați) 

 7,00-7,99 (1 candidat)  

8. INSPECŢIA ŞCOLARĂ 

Pe lângă inspecţiile curente şi speciale în vederea obţinerii gradelor didactice și inspecții de 

specialitate, s-au  realizat şi inspecţii RODIS ,  conform graficului I.S.J.  Dolj. 

Inspecţiile au avut un rol de reglare a unor disfuncţii constatate la unele unităţi şcolare sau în 

activitatea unor profesori. Acestea se referă mai mult la lipsa circulaţiei informaţiei între unii directori 

de şcoli şi cadrele didactice sau între cadrele didactice, dezinteresul manifestat de unii profesori faţă de 

noutăţile apărute în domeniul fizicii şi faţă de tehnicile moderne, iar în mediul rural de slaba calitate a 

predării fizicii în cazul unor profesori de alte specializări. 

 Un lucru demn de remarcat este acela că, în majoritatea  situaţiilor, documentele de proiectare 

a activităţilor şi portofoliile cadrelor didactice au fost întocmite la timp şi au respectat prevederile 

M.E.C.T.S. şi I.S.J. Dolj. 

9. ALTE ACTIVITĂŢI 

 Coordonarea, împreună cu inspectorul de specialitate chimie, elaborarea materialelor pentru 

,,Revista de fizică şi chimie”, numerele 7-8-9, cu apariţie la începutul anului şcolar  2010-2011. 

 Colaborarea cu Facultatea de fizică a Universităţii din Craiova în vederea organizării Colocviului 

Naţional “Clasic şi modern în predarea fizicii”. 

 Derularea    parteneriatului educaţional cu tema  “Aspecte ale aprofundării fizicii în 

învăţământul preuniversitar. Dezvoltări recente” între Facultatea de Fizică a Universităţii din 

Craiova și ISJ Dolj. 

 Activităţi în cadrul proiectului “EARTH HOUR”, în colaborare cu Primăria Craiova, I.Ș.J. Dolj şi 

Facultatea de Fizică a Universităţii din Craiova. 

 Actualizarea şi gestionarea permanentă a site-ului profesorilor de fizică din judeţul Dolj. 
  

 EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

Organizarea şi desfășurarea activităţii de educaţie fizică şi sport la nivel naţional şi local se 

înscrie în măsurile de optimizare a întregului ansamblu social al învăţământului românesc. Considerate 

ca „activităţi de interes naţional”, educaţia fizică şi sportul trebuie să valorifice sistematic ansamblul 
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formelor de practicare a exerciţiilor fizice, în scopul măririi potenţialului biologic al tinerilor în 

concordanţă cu cerinţele sociale şi depistarea, instruirea şi perfecţionarea copiilor cu deprinderi 

deosebite în vederea practicării sportului de performanţă.  

Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice la disciplina educație fizică pe parcursul 

anului şcolar 2010-2011, s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub directa coordonare a 

Inspectoratului Şcolar, în scopul sporirii eficienţei și creşterii randamentului şcolar în cadrul unui 

învăţământ activ şi practic aplicativ. Conceperea și realizarea demersului didactic a avut în vedere 

modul de orientare a procesului de instruire, prin mijloace specifice, pentru a-și aduce contribuția la 

realizarea competențelor propuse de programa şcolară și respectarea planului-cadru, la toate ciclurile 

de învăţământ. 

Obiectivele de guvernare privind învăţământul preuniversitar au fost respectate şi au fost aplicate 

următoarele strategii: 

 trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum flexibil centrat 

pe formarea de competenţe relevante pe piaţa muncii, pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie 

şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii noi; 

 accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii învăţământului; 

 asigurarea coerenţei procedurilor de evaluare şi a examenelor pe baza standardelor naţionale 

adecvate ciclurilor de învăţământ 

 

În anul şcolar 2010 – 2011 s-au desfăşurat activităţi complexe urmărindu-se următoarele 

aspecte: 

1. Situaţia resurselor umane-cadre didactice 

În anul şcolar 2010/2011, încadrarea cu personal didactic la disciplina educație fizică s-a realizat 

conform metodologiei în vigoare, astfel încât, toate catedrele vacante și rezervate au fost ocupate cu 

cadre didactice calificate. Dat fiind faptul că la educație fizică există un excedent de cadre didactice 

calificate, încadrarea pe aceste posturi s-a făcut numai cu profesori calificaţi atât în mediul urban, cât şi 

în mediul rural. Au existat însă unele disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte încadrarea, în special în 

mediul rural, unde în anumite şcoli disciplina educație fizică a fost dată în completare profesorilor 

titulari de alte discipline, calitatea predării fiind în unele cazuri slabă. 

 

Numărul normelor didactice de 

E.F.S. la nivelul județului 

Numărul 

cadrelor 

didactice titulare 

Numărul cadrelor 

didactice 

suplinitoare 

Numărul 

antrenorilor 

(valabil 

pentru CSS) 

Învătământ de masă 334 

norme 
272 titulari 62 suplinitori 

 

 

C.S.S. -uri 52 norme 23 titulari CSS 

Craiova  

23 titulari CSS-

LPS Trișcu 

2 titulari Gr. Șc. 

Călărași 

1 suplinitor 

calificat CSS 

3 suplinitori 

calificați CSS-LPS 

 

 

1 antrenor 

Școli și licee sportive 22 norme 

 

15 titulari LPS 

Trișcu 

6 titulari 

C.N.N.Titulescu 

1 suplinitor 

calificat 

 

Palate și cluburi ale 

elevilor 
10 norme 9 titulari 

1 suplinitor 

calificat 
 

TOTAL 418 350 68  
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norme norme norme 

 

Puncte tari: 

- Există un număr mare de cadre didactice care au absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport cu o 

bună pregătire de specialitate 

Puncte slabe: 

- Excedent de cadre didactice pentru specializarea educație fizică și sport în comparație cu necesarul 

pentru sportul de performanță 

- Absența sau numărul foarte mic privind specializarea profesorilor în anumite discipline sportive 

- Slabă motivație pentru a lucra în sportul de performanță 

Măsuri: 

- Colaborare cu FEFS Craiova în vederea diversificării și introducerii unor specializării ca: oină, caiac-

canoe, dans sportiv, lupte greco-romane, karate) 

2.a. Asigurarea manualelor şcolare 

La cele patru unități școlare cu învățământ vocațional, unde se predau ore de Pregătire sportivă 

teoretică, în vederea asigurării manualelor şcolare, s-a avut în vedere informarea la timp a cadrelor 

didactice şi directorilor, în legătură cu manualele avizate de M.E.C.T.S., reuşind, astfel, să se realizeze 

comenzi pe ani de studiu, pe număr de elevi şi pe clase, la timp. 

Puncte tari: 

- Pentru disciplina Pregătire sportivă teoretică s-a realizat aprovizionare şcolilor prin comandă directă 

de către școli. 

Puncte slabe: 

- Lipsa unei oferte diversificate de manuale școlare. 

- Nu există ghiduri sau alte materiale auxiliare utile în demersul educațional 

 Măsuri: 

- Creearea la nivelul județelor a unor colective de redacție pentru eleborarea manualelor de specialitate. 

2.b. Baza materială 

Privind baza materială sportivă destinată desfășurării orelor de curs, pentru mediu urban, 

calificativul acordat poate fi „bun” spre „foarte bun”. Majoritatea școlilor din municipiul Craiova 

beneficiază de spații proprii (sală de sport și teren în aer liber) care sunt dotate cu toate facilitățile 

necesare parcurgerii în condiții optime a programelor de învățământ.  

De remarcat și apreciat demersul făcut de conducerea unităților școlare prin colaborare cu 

diferite instituții, pentru a amenaja și a asigura funcționalitatea necesară a bazei sportive proprii, atât 

pentru activitatea organizată în aer liber cât și pentru cea din interior, asigurând astfel condițiile optime 

pentru realizarea obiectivelor înscrise în programele școlare si activitățile sportive Materiale sportive 

variate au fost achiziționate atât prin atragerea de sponsori cât și prin asociațiile sportive școlare. 

Regretabil este faptul că nu putem spune același lucru și despre condițiile materiale din mediul 

urban, unde activitatea se desfășoară în cea mai mare parte în săli de sport improvizate din săli de clasă 

și terenuri de sport nebituminizate. 

În ceea ce privește sportul de performanță, județul Dolj nu dispune pentru unitățile cu 

învățământ vocațional de baze sportive (CSS, LPS, C.N.N.Titulescu), cele existente fiind insuficiente 

pentru pregătirea și desfășurarea în condiții normale a diferitelor competiții sportive. Situația s-a 

deteriorat pe măsura trecerii timpului, în condițiile în care nu au fost fonduri pentru menținerea și cu 

atât mai puțin, pentru modernizarea acestora. 

Puncte tari: 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale sportive 

- Dotarea cu materiale sportive necesare desfășurării în condiții optime a procesului instructiv educativ 

Puncte slabe: 

-  Uzura fizică şi morală a materialelor sportive sau lipsa acestora pentru sportul de performanță 

- Lipsa fondurilor necesare extinderii și modernizării bazelor sportive 

Măsuri: 

- Identificare de resurse financiare și derularea unor proiecte și accesarea de fonduri 

3.Calitatea demersului didactic în specialitate 
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Evaluarea calităţii predării şi a eficienţei activității profesorilor de educație fizică și sport s-a 

făcut consultând următoarele surse: planificările calendaristice şi proiectele didactice, lecţiile propriu-

zise, documentele catedrelor şi comisiilor metodice, cataloagele, discuţii cu directorii unităților de 

învățământ, responsabilii comisiilor metodice și profesori. 

Privind componenta conceptuală, am constatat că, în general, profesorii de educație fizică sunt 

receptivi la schimbările de ordin metodologic, în special cadrele didactice care au participat la cursuri 

de perfecţionare, la stagii de abilitare şi, în general, la activităţile metodice, aceștia având documente 

de planificare la zi, în concordanță cu curriculum-ul național, furnizând activitați diferențiate și 

strategii de predare care țin cont de nivelul de cunoștințe al elevilor. În elaborarea documentelor de 

proiectare didactică s-a remarcat claritate în formularea obiectivelor lecţiilor, adecvarea lor la 

conţinuturile de învăţare, la nivelul de înțelegere al elevilor şi la particularităţile de vârstă. Strategiile 

de învățare au fost selectate și adecvate la capacitățile elevilor, iar conținuturile, repartizate în secvențe 

didactice. 

Privind componenta acţională, în inspecţiile efectuate, s-a remarcat preocuparea cadrelor 

didactice pentru organizarea colectivului de elevi şi asigurarea bazei materiale în vederea desfășurării 

în condiții optime a procesului instructiv educativ. Nu numai cadrele didactice cu experienţă, dar şi o 

mare parte din cadrele didactice debutante au dovedit că sunt la curent cu noutăţile privind metodica 

predării, fapt ce a rezultat şi din modul de concepere a activităţilor .Astfel, s-a observat respectarea, în 

funcţie de obiective, a pașilor metodici prin realizarea unui echilibru în dozarea judicioasă a efotului 

fizic, utilizarea variată a formelor de exersare a activității (frontală, pe grupe, pe perchi, individual), 

prin integrarea şi valorificarea mijloacelor de învăţământ precum și printr-o corelație corectă a 

densității motrice, pedagogice și funcționale. Ca aspect pozitiv remarcat în timpul inspecțiilor, care 

vine să accentueze calitatea demersului didactic, este și motivarea, solicitarea și activarea elevilor, 

stabilirea și dozarea sarcinilor de lucru și realizarea și asigurarea caracterului practic aplicativ al 

cunoștințelor. 

Privind componenta evaluativă, s-a remarcat realizarea unei evaluări ritmice şi stimulative. 

În evaluarea şi avizarea Curriculum-ului la decizia şcolii s-a urmărit respectarea structurii 

standard a programei (competenţe specifice, conţinuturile asociate cu competenţele, valori şi atitudini, 

modalităţi de evaluare) precum şi concordanţa cu ethosul şcolii, cu interesele elevilor şi nevoile 

comunităţii, realismul în raport cu resursele disponibile din școli, astfel, s-a pus în evidenţă o paletă 

largă de programe realizate în conformitate cu prevederile M.E.C.T.S. şi s-a remarcat o participare 

bună a elevilor, fapt ce denotă atracţia şi interesul pentru anumite discipline sportive. 

Cadrele didactice au fost conştientizate în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în procesul de 

predare-învățare, prin utilizarea transferului de bună practică în domeniul educaţiei în vederea 

valorificării experienţei proprii, a realizării unui efort comun de îmbunătăţire a procesului de 

învăţământ. Aceasta s-a materializat prin desfăşurarea unor activităţi didactice bine pregătite anterior şi 

bine realizate, prin participarea unui număr mare de profesori la activităţile metodico-ştiinţifice 

organizate la nivel judeţean şi naţional, prin organizarea profesorilor în colective de lucru pentru 

elaborarea unor materiale didactice auxiliare (caiete metodice, auxiliare didactice, ghiduri 

metodologice, etc.), dar și prin participarea la competițiile sportive atât din cadrul ONSS cât și la cele 

cu caracter județean 

Analizând rapoartele întocmite la inspecţiile curente, speciale şi tematice de către inspectorul 

de specialitate şi de către profesorii metodişti s-a constatat că profesorii desfăşoară activităţi de bună 

calitate. și sunt receptivi la sugestii. 

Puncte tari: 

- Cadrele didactice cu experiență la catedră au demonstrat o bună pregătire de specialitate 

- Coerenţa documentelor de proiectare 

- Strategii de predare adaptate conținuturilor și obiectivelor și în concordanță cu nivelul de pregătire și 

înțelegere al elevilor 

- Preocupări pentru întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale sportive în special în mediul urban 

- Organizarea unor acţiuni extraşcolare cu un grad ridicat de atractivitate pentru elevi 

- Rezultate bune și foarte bune obţinute în sportul de performanţă, la sporturile individuale 

 Puncte slabe: 

- Lipsa de experiență și slaba  pregătire metodico-practică a profesorilor debutanți 
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- Uzura fizică şi morală a materialelor sportive sau lipsa acestora, în mod special pentru sportul de 

performanță (scrimă, caiac-canoe), dar și a bazelor sportive în număr insuficient (jocuri sportive) 

- Creşterea alarmantă a numărului elevilor cu atitudini deficitare si cu efecte negative asupra activităţii 

funcţionale a organismului. 

- Dificultăţi în selecţionarea elevilor care să practice sportul de performanţă. 

- Neimplicarea cadrelor didactice în inițierea şi derularea unor proiecte educaţionale pentru copiii cu 

nevoi speciale de educaţie 

- Dificultăți în asigurarea asistenţei sanitare pentru competițiile sportive oficiale 

- Fonduri insuficiente pentru amenajarea si întreținerea bazelor sportive si a materialelor necesare 

desfășurării in condiții optime a orelor de  educație fizică si a activităților sportive. 

- Scăderea interesului populaţiei pentru activităţile sportive prin descurajarea acestora din lipsă de 

oferte 

 Măsuri: 

- Organizarea de cursuri de perfecționare în specialitate 

- Organizarea unor echipe de profesori metodiști care să îndrume profesorii debutanți în scopul 

îmbunătățirii pregătirii în specialitate 

- Desfășurarea unor activități sportive demonstrative care să sensibilizeze potențiali sponsori și să 

atragă cât mai mulți copii spre practicarea sportului de masă și de performanță 

- Implicarea conducerii unităților de învățământ în realizarea unor parteneriate cu Asociații și ONG-uri 

pentru sprijinirea sportului școlar 

- Organizarea unor activităţi în colaborare cu terţi, persoane fizice şi juridice, cu mass-media, menite 

să promoveze obiectivele şi activităţile domeniului educaţiei fizice şi sportului şcolar 

4. Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice 

  Programarea tematică a activităţilor cercurilor pedagogice, s-a realizat în funcţie de 

specificul disciplinei și de necesitatea aprofundării sau ameliorării unor aspecte din activitatea 

didactică a profesorilor de educație fizizcă și sport. Au fost propuse forme variate şi eficiente de 

activitate: dezbateri, referate, activități demonstrative, ateliere de lucru, activități interactive în grup, de 

dezvoltare a experiențelor valoroase şi crearea de noi modele teoretice şi practice etc, ce vor constitui 

modalități prioritare de creştere a calității activității cadrelor didactice, în scopul obținerii unor 

performanțe observabile şi măsurabile în activitățile cu elevii. 

Activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice au contribuit la cunoașterea 

preocupărilor cadrelor didactice, la perfecționarea metodică și de specialitate a profesorilor stagiari, a 

celor cu o bogată experiență didactică, cât și a celor debutanți fiind eficiente şi prin faptul că au 

contribuit la informarea profesorilor în specialitate, la  realizarea corectă şi judicioasă a programelor 

opţionale, a planificărilor şi a proiectelor didactice. 

Urmărind ca obiectiv fundamental „Formare și Informarea cadrelor didactice de educație fizică și 

sport” activitatea de cerc pedagogic a vizat identificarea acelor modalităților de predare-învățare-

evaluare pentru asigurarea calității procesului de învățământ. Pentru eficientizarea activităţilor 

metodico-ştiinţifice, acestea s-au desfăşurat separat pentru gimnaziu, liceu și sport de performanță, 

fiecare sector având responsabili de cerc dintre profesorii recunoscuţi ca foarte buni metodişti. 

5.Concursul de titularizare 

În judeţul Dolj din totalul de 123 candidați înscriși la concursul de titularizare din 13 iulie 2011 

doar 63 de candidați au susținut proba scrisă; în urma concursului au fost ocupate 5 catedre de educație 

fizică și sport. Regretabil este faptul că deși au existat catedre vacante pentru sportul de performanță 

(atletism 3, lupte greco-romane 1, tenis de câmp 1, dans sportiv 1), acestea nu au fost ocupate cu 

titulari, motivul fiind pe de o parte numărul redus sau chiar lipsa unor specializări iar pe de altă parte 

slaba pregătire și motivația de a lucra în performanță. 

6.Inspecţia şcolară 

Întreaga activitate de inspecţie s-a desfăşurat respectând codul de conduită prevăzut de 

Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Inspecţiei Şcolare. 

În activitatea de inspecţie precum în evaluări şi în aplicarea procedurilor de inspecţie, în 

discuţiile cu cadrele didactice inspectate s-a comunicat deschis, precizându-se aspectele pozitive şi 

negative constatate, recomandările făcute fiind un sprijin real pentru acestea. De fiecare dată s-a 

asigurat că datele şi probele sunt colectate în mod corespunzător şi analizate corect. 
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Obiectivele inspecţiei: 

- creşterea eficienţei şi a calităţii procesului de învăţământ prin realizarea finalităţilor educaţiei 

- evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către 

cadre didactice şi elevi 

- evaluarea calităţii activităţii personalului din învăţământ şi a calităţii managementului şcolar 

- sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii şi atingerii standardelor de 

performanţă de către elevi 

- sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii de 

predare, învăţare şi evaluare, a procesului managerial 

- creşterea calităţii serviciilor educaţionale 

- calitatea proiectării şi planificării manageriale 

- calitatea procesului didactic 

- asigurarea formării continue şi de calitate a cadrelor didactice 

- creşterea calităţii managementului şcolar şi a eficienţei cu care sunt folosite resursele unităţii 

de învăţământ 

Puncte tari: 

- Activitatea de predare s-a desfășurat în baza unei programări riguroase, în conformitate cu cerințele 

formulate de MECTS și ISJ, atât în ceea ce privește proiectarea/evaluarea cât și evidența activităților 

desfășurate. 

- Proiectările didactice anuale cât şi cele semestriale concordă în cea mai mare parte cu curriculum 

naţional, respectă logica internă a disciplinei şi sunt adaptate particularităţilor intelectuale şi de vârstă a 

elevilor. 

- Conţinutul activităţii respectă ceea ce s-a propus, realizând o corelare între activităţile de învăţare, 

resursele folosite şi modalităţile de evaluare.  

Puncte slabe: 

- Slaba preocupare pentru desfășurarea a cât mai multe activități/competiții sportive la nivelul unității 

școlare, prin elaborarea „Calendarul sportiv intern” 

- Interesul acordat dimensiunii educative prin stabilirea unor corelații între conținutul disciplinei și 

existența socială 

- Motivarea elevilor pentru a participa activ la activitățile desfășurate în vederea realizării unor proiecte 

extracurriculare 

Prezenta situaţie statistică reflectă faptul că în anul şcolar 2010- 2011, un număr foarte mare de 

cadre didactice au manifestat implicare şi interes în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională şi 

evoluţia carierei.n elaborarea criteriilor și instrumentelor de monitorizare și evaluare a calității 

demersului educational, am urmarit: 

 - concordanța dintre planurile de învățământ și profilurile pentru care se școlarizează 

 - valabilitatea programelor utilizate 

 - modul de întocmire a planificărilor anuale și semestriale 

 - analiza conținuturilor științifice transmise elevilor, conform cu programa școlară 

 - analiza dotării cu materiale sportive în perspectiva realizării tuturor cerințelor din programa 

școlară 

 - urmărirea progresului școlar în corelație cu cerințele din standardele de pregătire profesională 

 - analiza protocoalelor de parteneriat 

În urma tuturor inspecţiilor s-au constatat următoarele: 

- profesorii au întocmit documentele de planificare în conformitate cu ultimele precizări 

M.E.C.T.S. și sunt preocupaţi de folosirea unor strategii didactice corespunzătoare 

- resursele sunt folosite în majoritatea cazurilor în mod eficient 

Totuşi, există și situaţii în care orele nu se desfăşoară conform planificărilor calendaristice şi sunt 

profesori care nu acordă atenţia cuvenită dozării timpului la lecţie, atât pe etape, cât şi în ansamblu. 

7. Activitatea de formare profesională și managerială 

Formarea continuă, generală a cadrelor didactice de specialitate, în special a celor foarte tinere, 

a fost intensificată ca o prioritate pentru anul scolar 2010-2011. Sprijinirea acestora s-a desfășurat 

constant, prin metodiștii I.S.J., îndrumare, schimburi de experiență, participări la cursuri de formare-

“Euroteacher”. Evaluarea a fost realizată de metodiștii din domeniu. 
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 S-au organizat întâlniri de lucru în vederea oferirii suportului logistic, cadrelor didactice, 

prin instrumente de evaluare, fișe de observare 

 S-a participat la simpozioane interjudeţene şi naţionale, schimburi de experienţă pe 

probleme de specialitate. 

 S-au organizat şi desfăşurat întâlniri şi simpozioane, împreună cu Facultatea de Educație 

Fizică și Sport, cu profesorii din învăţământul preuniversitar, pe probleme de curriculum 

 S-au monitorizat şi consiliat profesorii la elaborarea C.D.Ş. la educație fizică și sport 

 S-a elaborat proiectarea desfăşurării olimpiadelor şi concursurilor şcolare faza municipală 

judeţeană și de zonă (Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică, Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar, Concursul Național „Un condei numit fair-play”) 

8. Alte activităţi 

- Au fost coordonate și monitorizate activitățile sportive din Calendarul Naţional elaborat anual 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului 

- S-a colaborat cu DJTS Dolj şi autorităţile locale pentru accesul pe bazele sportive aflate în 

administrarea acestora şi pentru asigurarea resurselor de finanţare a pregătirii şi a participării, 

în concursuri şi competiţii sportive, a elevilor din şcolile, liceele şi clasele cu profil sportiv 

- S-a organizat „Gala Sportului Școlar Doljean”, festivitate de premiere pentru elevii sportivi cu 

rezultate deosebite în sportul de performanță cât și pentru antrenorii acestora 

- S-a colaborat cu Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova în vederea desfășurării 

cursurilor de mentori pentru profesorii tutori 

9. Concluzii și propuneri 

Se poate spune că, în general, starea disciplinei Educație fizică și sport la nivelul judeţului Dolj 

este bună, iar profesorii sunt receptivi la noutăţile impuse de reformă. Se impun inspecţii de revenire la 

şcolile la care au fost constatate disfuncţii şi verificarea bazei materiale minime, impusă de programa 

școlară în uz. 

Pentru acest an şcolar consider că trebuie să implic mai mult profesorii tineri și nu numai, în 

activităţi care să stimuleze interesul elevilor pentru practicarea independentă a exercițiilor fizice în 

timpul liber cât și determinarea acestora pentru activitatea publicistică și de cercetare. 

Se impune implicarea activă şi participarea la activităţi sportive desfăşurate la nivelul școlii a 

părinților, alături de copii, în special cei de la clasele I-IV, pentru conștientizarea în primul rând a 

acestora vis-a-vis de rolul și importanța practicării exercițiilor fizice în mod regulat. 

 Pentru activitățile viitoare, propun o mai mare diversificare a activităților de formare și 

perfecționare și implicarea mai multor cadre didactice în luarea deciziilor, în organizarea, desfășurarea 

și evaluarea activităților. 

 Putem concluziona că majoritatea activităților propuse și desfășurate în anul şcolar 

20010/2011 au fost realizate la nivelul standardelor stabilite, fiind eficiente și atingându-și obiectivele. 
 

 BIOLOGIE 

 În anul şcolar 2010–2011, întreaga activitate desfăşurată la disciplina biologie, s-a 

realizat în conformitate cu programul de reformă al învăţământului preuniversitar în scopul sporirii 

eficienţei activităţii didactice în vederea creşterii randamentului şcolar în unităţile de învăţământ din 

judeţul Dolj. 

 Obiectivul fundamental care a stat la baza întregii activităţi a fost informarea şi formarea 

profesorilor de biologie în domeniul specialităţii şi pe probleme de didactică modernă în scopul 

realizării obiectivelor şi competenţelor propuse de programa şcolară în cadrul unui învăţământ activ şi 

practic aplicativ. 

 ACTIVITATEA METODICO – ŞTIINŢIFICĂ 

 Urmărind ca obiectiv fundamental „Formare și Informarea cadrelor didactice de biologie” 

activitatea de cerc pedagogic a vizat: 

-  Identificarea modalităților cele mai eficiente de predare-învățare-evaluare pentru asigurarea  

calității procesului de învățământ la disciplina  biologie.  
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- În perioada 06-08 Septembrie 2010 au avut loc Consfătuirile Naționale ale Inspectorilor de 

Biologie, care s-au desfășurat la Iași. 

- În cadrul lucrărilor au fost comunicate atât noutățile pentru anul școlar 2010/2011, dar au fost și 

reamintite activitățile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească inspectorii și profesorii de 

biologie. De asemenea au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul școlar 2009/2010. 

- În data de 09 septembrie 2010 au avut loc Consfătuirile Județene ale profesorilor de biologie 

care s-au desfășurat la Colegiul Național ”Ștefan Velovan” Craiova. A fost prezentat Raportul de 

Activitate pentru anul școlar 2009/2010 și au fost comunicate diverse probleme pentru anul școlar 

în curs. 

- În data de 15 septembrie 2010 a avut loc Ședința Consiliului Consultativ al Profesorilor de 

Biologie pentru analiza și avizarea disciplinelor opționale depuse de cadrele didactice la I.S.J. 

Dolj. 

- În data de 29 septembrie 2010 a avut loc Ședința Consiliului Consultativ al Profesorilor de 

Biologie pentru analiza dosarelor pentru metodiști depuse de către profesorii de biologie. 

- Împreună cu profesorii de biologie s-au stabilit câteva acțiuni specifice, tema cercurilor 

pedagogice pentru semestrele I și II, simpozioane și conferințe ce se vor derula în cursul anului 

școlar. 

- În data de 15 octombrie 2010 a avut loc Ședința Consiliului Consultativ al Profesorilor de Biologie 

pentru luarea unei decizii privind desfășurarea fazei locale a Olimpiadei de Biologie, stabilindu-se 

ca aceasta să se desfășoare în data de 16 ianuarie 2011 la clasa a VII –a, clasele de liceu 

participând, după faza pe școală, direct la faza județeană. Împreună cu profesorii de biologie 

metodiști s-au derulat, conform graficului de repartizare, inspecțiile de specialitate pentru 

obținerea gradelor didactice în învățământ. 

-  20 noiembrie, s-au derulat activitățile Cercurilor Pedagogice ale profesorilor de biologie, 

semestrul I, după cum urmează: 

TEMA CERCURILOR PEDAGOGICE: 

”IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITĂȚI DE CERCETARE BIOLOGICĂ PRIN PROIECTE 

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE” 

SECTORUL I: 

 Școala cu clasele I-VIII Nr. 37 Craiova, Școala cu clasele I-VIII Podari 

SECTORUL II: 

 Școala cu clasele I-VIII Nr. 30 Craiova, Școala cu clasele I-VIII Mîrșani, Școala cu clasele I-

VIII Daneți  

SECTORUL III: 

 Liceul Teoretic Tudor Arghezi Craiova, Școala cu clasele I-VIII Amărăști de Jos, Școala cu 

clasele I-VIII Unirea  

SECTORUL IV: 

 Școala cu clasele I-VIII Nr. 24 Craiova, Școala cu clasele I-VIII Nr. 19 Craiova  

SECTORUL LICEU:  Grupul Școlar Matei Basarab Craiova 

Bacalaureat  Biologie 2011 

- pentru proba E(d) – biologie, a optat un număr de 3375  de elevi ,  la nivel judeţean. Se poate 

remarca faptul că numărul elevilor care optează pentru biologie la bacalaureat este cu fiecare an mai 

mare. Acest lucru demonstrează motivarea elevilor de către profesorii de biologie. La sesiunea din vară 

au promovat 2111 (65,68%) elevi. 

Pe medii, situația a fost următoarea : 

- 747 (35,39%) cu medii între 5 – 5,99; 

- 481 (22,79%) cu medii între 6 - 6,99; 

- 329 (15,59) cu medii între 7 – 7,99; 

- 227 (10,75) cu medii între 8 – 8.99; 

- 275 (13,03) cu medii între 9 – 9,99; 

- 52 (2,46) cu note de 10. 

Examenul de titularizare 

 Ocuparea posturilor vacante  
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 S-a facut prin concurs organizat la nivel național prin  ISJ Dolj pe data de 13.07. 2011  Nu au 

existat posturi titularizabile in judet, restul posturilor fiind ocupate de suplinitori respectiv detașați.  

Programe de perfectionare 

 Învățarea pe tot parcursul vieții (Lifelong learning) trebuie abordata ca o necesitate obiectiva 

impusa de tranziția către o economie si o societate bazate pe cunoaștere. Formarea profesionala sau 

învățarea pe tot parcursul vieții are doua componente, respectiv formarea profesionala inițiala, care se 

refera mai precis la formarea universitara si postuniversitara a adulților (indivizii participa la programe 

de formare pentru ei înșiși), si formarea profesională continua, care presupune un proces continuu de 

învățare, la nivel postuniversitar.  

 S-au derulat prin CCD Dolj, următoarele programe de formare: 

 Programul de formare Euroteacher – didactica specialităţii. 

 Timp liber și performanță (Școala de weekend). 

 Managementul proiectelor europene. 

 Acces la educație pentru grupuri dezavantajate. 

 DeCe E – Program național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor 

didactice. 

- S-au derulat conform graficelor, atât inspecţiile pentru înscrierea la gradele didactice, cât şi 

inspecţiile curente sau speciale pentru obţinerea gradelor didactice. 

 În afara orelor de predare- învăţare a biologiei din trunchiul comun, profesorii şi elevii au 

posibilitatea de a desfăşura activităţi prin C.D.Ş. Tematica este sugerată de M.E.C.T.S. la „Educaţia 

pentru sănătate”, iar alte C.D.Ş – uri sunt propuse de profesori în funcţie de opţiunile elevilor. 
 
 

 GEOGRAFIE 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj susţine o educaţie orientată spre valori democratice şi 

umaniste, care dau fiecărui copil, tânăr şi cadru didactic şansa de a atinge propria excelenţă, într-un 

mediu confortabil şi stimulativ, ca să devină un cetăţean capabil de a răspunde adecvat societăţii în 

schimbare.  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, instituţie descentralizată de specialitate a Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:  
- Asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfă urarea procesului de 

învăţământ;   
- Asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia 

şcolara;   
- Asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe 

durata învăţământului obligatoriu;  

- Coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic;   
- Organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului din învăţământul 

preuniversitar;   
- Coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe, etc.  

 
Principii 

- Educaţia – instrument cheie pentru prevenirea excluziunii sociale  

- Sistem educaţional bazat pe valori, competenţă i responsabilitate;  

- Schimbare prin educaţie;  

- Dezvoltare durabilă  

OORRGGAANNIIZZAARREEAA    CCOONNSSFFĂĂTTUUIIRRIILLOORR    CCAADDRREELLOORR    DDIIDDAACCTTIICCEE      DDEE  GGEEOOGGRRAAFFIIEE  

CCoonnssffăăttuuiirreeaa  aannuuaallăă  aallee  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  ccaarree  pprreeddaauu  ggeeooggrraaffiiaa  ss--aa  ddeessffăășșuurraatt  îînn  ddaattaa  ddee  1122  

sseepptteemmbbrriiee  22001100  llaa  GGrruuppuull  ȘȘccoollaarr  EEnneerrggeettiicc  CCrraaiioovvaa,,  ooccaazziiee  ccuu  ccaarree  ss--aauu  pprreezzeennttaatt    rraappoorrttuull  pprriivviinndd  

ssttaarreeaa  ddiisscciipplliinneeii,,  ppllaannuull  mmaannaaggeerriiaall  ppeennttrruu  nnoouull  aann  şşccoollaarr  22001100--22001111,,  oorrggaanniizzaarreeaa  cceerrccuurriilloorr  mmeettooddiiccee,,  

pprrooggrraammeellee  şşccoollaarree  rreevviizzuuiittee,,  ccoonnccuurrssuurriillee  şşccoollaarree  îînn  ssppeecciiaalliittaattee,,  rreeccoommaannddăărriillee  mmeettooddoollooggiiccee  aallee  

MMiinniisstteerruulluuii    EEdduuccaațțiieeii    CCeerrcceettăărriiii  ssii  TTiinneerreettuulluuii..  DDiinn  ppaarrtteeaa  FFaaccuullttăățțiiii  ddee  GGeeooggrraaffiiee  aa  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  ddiinn  

CCrraaiioovvaa  ffoosstt  pprreezzeenntt  ccoonnff..uunniivv..  ddrr..SSAANNDDUU  BBOOEENNGGIIUU,,  ccaarree  aa  pprreezzeennttaatt  ooffeerrttaa  eedduuccaațțiioonnaallăă  aa  ffaaccuullttăățțiiii  

șșii  ppeerrssppeeccttiivveellee  îînnvvăățțăămmâânnttuulluuii  ddoolljjeeaann  ppeennttrruu  aannuull  șșccoollaarr  22001100--22001111.. La consfătuirea cadrelor 
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didactice a fost prezentată lista manualelor aprobate de M.E.C.T.S,  precum şi criteriile de alegere a 

manualelor. 

În unităţile  şcolare a fost asigurat necesarul de manuale, pentru anul şcolar 2010/2011, şcolile 

primind manuale gratuite pentru clasele V – X. 

Ca punct slab poate fi menționat slaba preocupare a elevilor de clasele a XI şi în special a XIIa 

de a-şi achiziţiona manuale,mai ales că unii susţin examen de bacalaureat. 

      ORGANIZAREA CONCURSULUI DE TITULARIZARE ŞI OCUPARE A POSTURILOR  ÎN  

ÎNVĂŢĂMÂNT 

                     În semestrul II al anului școlar 2010-2011 s-au soluționat restrângerile de activitate la 

nivelul   județului şi oraşului Craiova, completările de normă s-au efectuat în şedință publică; 

menționez că nici un cadru didactic titular nu a rămas fără catedră completă. 

                    Concursul de titularizare/suplinire s-a desfășurat în data de 13 iulie 2011. Subiectele și 

baremele de concurs au fost elaborate la nivelul MECTS. La nivelul județului Dolj a existat un singur 

post titularizabil la disciplina geografie-Liceul Cetate , restul orelor disponibile fiind fie pe catedre 

rezervate (ex. Şc. cu cls. I-VIII nr. 2,,Traian”, C.T.,,C.D.Neniţescu”,Gr. Şc. ,,T.Demetrescu”Gr. Şc. 

,,T. Vuia” Gr. Şc. ,, G. Bibescu”,   ş. a) sau fracțiuni de normă - Şcolile Urzicuta, Cioroiaşi, Gr. Şc. 

Bibescu, etc.Cea mai mare medie a fost 9.30. Mediile sub 5.00 au fost obţinute în majoritate de 

candidaţi care au absolvit facultatea în anul universitar 2010-2011. Încadrarea cu personal didactic s-a 

realizat în colaborare cu serviciul personal, în acest an funcţionând la această disciplină un număr de 

peste 180 de profesori de geografie, la care se adaugă şi un număr de cadre didactice cu specialitate 

istorie – geografie; menţionez că la respectivele discipline predarea se face de către cadre calificate 

titulare, suplinitori calificaţi, detaşaţi. Nu avem cadre didactice fără studii corespunzătoare postului 

care să predea geografia. 

REZULTATELE  OBŢINUTE  DE  ELEVI  LA EXAMENUL  DE BACALAUREAT 

Majoritatea profesorilor de geografie au acordat o atenţie deosebită pregătirii elevilor pentru 

examenul de bacalaureat.  

La examenul de bacalaureat , procentul de promovabilitate este  următorul la sesiunea din vara 

anului 2011 : 

1. Prima sesiune – PROBA  E 

-Liceu-înscrişi 1836;  prezenţi 1823;  procent de promovare  95.67%; 

-Seral-înscrişi 31; prezenţi 25; procent de promovare  60%; 

-Frecvenţă redusă 86; prezenţi 78; procent de promovare 64,1%; 

-Făra frecvenţă 1; procent de promovare 100%. 

-Contestaţii 197; 5 admise în minus; 5 admise în plus; 187 neschimbate. 

-Note : 

La zi :   

-5 - 5.99  = 257 elevi – 14,74% 

-6 - 6.99  = 318 elevi – 18,23% 

-7 - 7.99  = 282 elevi -  16,17% 

-8 - 8.99  = 376 elevi -  21,56% 

-9 - 9.99  = 349 elevi – 20,01% 

-10 -             162elevi – 9,29%  

2. A doua  sesiune – PROBA  E 

-Liceu-înscrişi 694;  prezenţi 606;  procent de promovare  92.94 %; 

-Seral-înscrişi 24; prezenţi 13; procent de promovare  100%; 

-Frecvenţă redusă ; prezenţi 78; procent de promovare 64,1%; 

-Făra frecvenţă 1; procent de promovare 100%. 

            Rezultatele obţinute arată: 

-implicarea cadrelor didactice în pregătirea examenului de bacalaureat prin parcurgerea ritmică a 

materiei 

-întocmirea unor programe de pregătire suplimentară 

-alegerea adecvată a manualelor şcolare 
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-evaluatori calificaţi 

 

INSPECŢIA ŞCOLARĂ DE SPECIALITATE. CALITATEA DEMERSULUI DIDACTIC 
Pentru realizarea inspecţiei şcolare s-au respectat cele şase etape: planificarea, pregătirea, 

organizarea, desfăşurarea, finalizarea şi valorificarea inspecţiei. 

S-au urmărit realizarea următoarelor obiective importante: 

1.  Aplicarea planului de învăţământ şi a programelor şcolare; 

2.  Integrarea mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică, cu scopul de reducere a 

distanţei între scop şi rezultate; 

3.  Realizarea evaluării elevilor prin metode şi tehnici diversificate;  

4. Îndeplinirea standardelor şi asigurarea calităţii procesului de predare şi a serviciilor  educaţionale;  

            În anul școlar 2010-2011 această activitate a ocupat un loc important în programul 

managerial al ISJ Dolj şi al inspectorului de specialitate. Acţiunile s-au desfăşurat unitar, fiind 

coordonate de conducerea ISJ Dolj. Această activitate la disciplina geografie a fost orientată spre: 

 inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice 

 inspecţii tematice de specialitate : Şcolile cu cls. I – VIII nr. 13, 12,19,16,36, 21, Işalniţa; 

C.T. „C.D. Neniţescu” şi „I. Mincu”; C.N. „E. Cuza”: L.T. „T. Arghezi” şi „Şt. Odobleja”. 

  inspecţii tematice în sector 

 inspecţii integrale de tip R.O.D.I.S. : Şcolile cu cls. I – VIII Teslui, Verbiţa, Breasta, Apele 

Vii, Coţofenii din Dos, Izvoare, nr. 33 şi 32 „Al. Macedonski” 

 inspecţii de tip revenire : Şcolile cu cls. I – VIII Teslui,Breasta, nr. 33 şi nr. 32 „Al. 

Macedonski” Craiova 

 Constatări: 

a) Preocuparea majorităţii cadrelor didactice de a realiza proiectarea activităţii didactice în 

conformitate cu cerinţele Curriculum-ului şcolar 

b) Folosirea de materiale didactice şi integrarea lor în conformitate cu conţinuturile activităţilor 

realizate. 

c) Dorinţa de perfecţionare ştiinţifică şi metodică a majorităţii cadrelor didactice. 

Ca aspecte negative menţionăm: 

a) Neparticiparea unor cadre didactice cu consecvenţă la activităţile metodice judeţene; 

b) Tendinţa unora de a realiza formal proiectarea activităţilor didactice; 

c) Slaba preocupare a unor cadre didactice de a realiza săli specializate şi a materiale didactice 

adecvate. 

ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ IN CERCURILE PEDAGOGICE  

În anul şcolar 2010– 2011 activitatea metodică s-a desfăşurat la nivelul gimnaziilor şi liceelor 

având ca tema în semestrul I: ,,Curriculum aplicat”, iar activităţile s-au desfăşurat la C.N. „Carol I” 

Craiova ; activitatea a fost sustinută de prof. din următoarele unităţi şcolare : C.N. „Carol I” Craiova, 

Şcoala cu cls I-VIII Călăraşi şi Bucovăţ.  La activitate, a participat ca invitat D-l Prof. univ dr. 

Octavian Mândruţ, care a prezentat tema : „Folosirea competenţelor în predarea geografiei”; de 

asemenea profesorii de geografie au fost informaţi în legătură cu desfăşurarea proiectului POSDRU de 

formare continuă, propus de către Universitatea „Valahia” din Târgovişte. 

În semestrul al II-lea activitatea metodică s-a desfăşurat la nivelul gimnaziilor şi liceelor având 

ca temă: ,,Instrumente de evaluare în predarea geografiei”. Activitățile s-au desfăşurat la: Gr. Şc. „D. 

Filişanu” Filiaşi, Lic. Artă „M. Sorescu” Craiova, Şc. nr. 32 ,,Al. Macedonski”Craiova. S-au remarcat 

prin organizarea responsabilă, atât sub aspectul logistic, material, pus la dispoziția participanților, cat 

si prin tematicile abordate.   

 S-a constatat că la activităţile noastre metodice participă atât profesori cu o îndelungată 

experienţă în învăţământ, cât si tot mai mulţi tineri dornici să-şi perfecţioneze deprinderile metodice. 

 ÎNDRUMAREA PRACTICII  PEDAGOGICE A STUDENŢILOR 

O altă activitate metodică la care profesorii de geografie din învăţământul preuniversitar 

doljean şi-au adus aportul a fost şi aceea a efectuării practicii pedagogice a studenţilor din anii 

terminali ai Facultăţii de Geografie din Craiova. Astfel, în anul şcolar 2010 - 2011 un număr de 7 

profesori ai unor şcoli de prestigiu din Craiova au îndrumat primii paşi în activitatea didactică de la 
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catedră a viitorilor profesori. Aceşti profesori îndrumători au fost: Curcan Mihaela de la C. N. ,,F. 

Buzeşti”, Ciobanu Maria de la Grup Şc. CFR Craiova, Simionescu Elisabeta şi Ciorecan Gilda de la C. 

N. ,,Şt . Velovan” Craiova, Gică Gabriela de la C. N. ,,Carol I ”, Ene Cristina de la Şc. cu cls. I-VIII 

nr. 22, Ciobanu Ion de la  C.T. „C.D. neniţescu” Craiova. . Aceste cadre didactice au parcurs în anul 

școlar 2009-2010 programul POSDRU inițiat de Universitatea de Vest (Timişoara), referitor la 

obținerea calității de tutore, necesar conform noilor cerințe ale MECTS. 

     FORMAREA CONTINUA A PROFESORILOR DE GEOGRAFIE 

  Una din activităţile profesorilor de geografie a constituit-o realizarea programelor pentru 

C.D.Ş.,  modalitate de a dovedi experienţa metodică şi de specialitate. În acest sens, s-a remarcat o 

tematică variată la opţionale ca disciplină nouă.   

Preocuparea permanentă pentru formarea continuă a profesorilor de geografie cu sprijinul 

managerial al ISJ Dolj, a condus la organizarea şi desfăşurarea unor cursuri împreună cu CCD Dolj, 

Universitatea Craiova, Bucureşti, Cluj, Timişoara,Târgovişte. 

ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA SI DE EDITARE A REVISTEI  

”COORDONATE” 

    Revista de  geografie ,,COORDONATE”a apărut şi în anul şcolar 2010-2011,  aceasta fiind 

sub egida  Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi Filialei de Geografie Dolj. Ea a devenit o certitudine 

în peisajul geografic şi pedagogic doljean şi din judeţele Olteniei. Utilitatea acestei publicaţii a fost 

demonstrată prin faptul că foarte mulţi profesori de geografie din învăţământul preuniversitar şi 

universitar au posibilitatea valorificării studiilor ştiinţifice. În altă ordine de idei, aceasta revista a 

devenit şi un instrument de lucru pentru profesori. În capitolul dedicat didacticii, profesorii au luat 

contact cu ultimele informaţii ale ministerului şi ale inspectoratului privind îndrumări vizavi de 

întocmirea proiectării didactice sau a portofoliilor atât de necesare în amplul proces de reformă a şcolii 

româneşti. 

               Ghidul metodologic-editat in 2010 cuprinde recomandări necesare activității didactice: 

structura   anului școlar 2010-2011, programa și precizări privind desfășurarea Olimpiadei de geografie  

şi a celorlalte concursuri ce se vor desfășura sub egida MECTS, locațiile în care se vor susține aceste 

concursuri la nivel județean și național, tematica cercurilor metodice la disciplina geografie.  

Activitatea ştiinţifică a profesorilor de geografie din învăţământul preuniversitar şi a elevilor din 

învăţământul liceal s-a materializat si prin organizarea simpozioanelor ştiinţifice, a sesiunilor de 

referate şi comunicări,  al unor numeroase programe si proiecte regionale si europene. 

ACTIVITĂŢILE  EDUCATIVE  EXTRACURRICULARE  

              Acesta activitate ocupa un loc important în preocupările educative ale profesorilor de       

geografie. Aceştia au organizat o serie de acțiuni în scoli, dar si in afara acestora colaborând  cu 

părinții și implicând factori ai comunității locale. Au organizat simpozioane, mese rotunde , dezbateri 

etc, multe fiind  însoţite şi de concursuri între echipajele şcolilor participante. Asemenea simpozioane 

au fost dedicate si unor evenimente cuprinse în calendarul mediului: Ziua Internaţională a Mediului, a 

Apei,  a Zonelor Umede,  a Pământului,  a Mării Negre, a Dunării, a Biodiversităţii etc.Amintim în 

acest sens unităţile şcolare implicate: C.N.E.,,Gh. Chiţu”, C.N.,,Ştefan Velovan”, C.N.,,Fraţi Buzeşti”, 

L.T.,,T.Arghezi”,L.Informatică ,,Şt. Odobleja”, C.T.,,Ion Mincu”,C.N.,,Carol I”, Grup Şc. Căi Ferate 

Craiova, L.T.,,Independenţa”, L.T.Bechet, C.T.,,C.D.Neniţescu”, Şc. cu cls.I-VIII nr. 2, 19, 37,39, 

Rast.  De remarcat participarea prof. de geografie la Congresul de constituire al Societăţii de 

Geografie din România care s-a desfăşurat la Braşov şi la Congresul Anual de Geografie de la 

Drobeta Tr. Severin.  De menţionat că , Şc.cu cls.I-VIII  nr.33,  Grup Şcolar ,,Matei  Basarab”, 

C.N.E.,,Gheorghe Chiţu” derulează  Programul ECO ŞCOALĂ, iar primele două au primit ,,Steagul 

verde”, iar în perioada imediat următoare să fie premiate din nou. La concursul internaţional ,,Şcoli 

pentru un viitor verde”, Şcoala cu cls.I-VIII Podari a obţinut menţiune specială. 

La disciplina geografie, putem concluziona că activităţile propuse, desfăşurate/realizate au fost 

la nivelul standardelor naţionale, fiind eficiente şi atingându-şi obiectivele.  
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 ISTORIE 

I. OORRGGAANNIIZZAARREEAA  CCOONNSSFFĂĂTTUUIIRRIILLOORR  CCAADDRREELLOORR  DDIIDDAACCTTIICCEE  CCAARREE  PPRREEDDAAUU    

IISSTTOORRIIAA 

                              CCoonnssffăăttuuiirriillee  aannuuaallee  aallee  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  ccaarree  pprreeddaauu  iissttoorriiaa  ss--aauu  ddeessffăăşşuurraatt  îînn  ddaattaa  ddee  

1188  sseepptteemmbbrriiee  22001100  llaa  CC..NN..,,,,ŞŞtteeffaann  VVeelloovvaann””  CCrraaiioovvaa,,  ooccaazziiee  ccuu  ccaarree  ss--aauu  pprreezzeennttaatt::    rraappoorrttuull  

pprriivviinndd  ssttaarreeaa  ddiisscciipplliinneeii  IIssttoorriiee,,  ppllaannuull  mmaannaaggeerriiaall  ppeennttrruu  nnoouull  aann  şşccoollaarr  22001100--22001111,,  oorrggaanniizzaarreeaa  

cceerrccuurriilloorr  mmeettooddiiccee,,  pprrooggrraammeellee  şşccoollaarree  rreevviizzuuiittee,,  ccoonnccuurrssuurriillee  şşccoollaarree  îînn  ssppeecciiaalliittaattee,,  

rreeccoommaannddăărriillee  mmeettooddoollooggiiccee  aallee  MMiinniisstteerruulluuii  EEdduuccaaţţiieeii  ,,  CCeerrcceettăărriiii  şşii  TTiinneerreettuulluuii..  DDiinn  ppaarrtteeaa  

FFaaccuullttăăţţiiii  ddee  ŞŞttiiiinnţţee  SSoocciiaallee  aa  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  ddiinn  CCrraaiioovvaa  ffoosstt  pprreezzeenntt  lleecctt..uunniivv..ddrr..  CCoonnssttaannţţiiuu  

DDiinnuulleessccuu,,  ccaarree  aa  pprreezzeennttaatt  ooffeerrttaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă  aa  ffaaccuullttăăţţiiii  şşii  ppeerrssppeeccttiivveellee  îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  

uunniivveerrssiittaarr  ddoolljjeeaann    ppeennttrruu  aannuull  şşccoollaarr  22001100--22001111..  AAuu  mmaaii  ffoosstt  pprreezzeennţţii  rreepprreezzeennttaannţţiiii  CCaasseeii  

CCoorrppuulluuii  DDiiddaaccttiicc  DDoolljj  ccaarree  aauu  pprreezzeennttaatt  ooffeerrttaa  ddee  ffoorrmmaarree  ppeennttrruu  aannuull  şşccoollaarr  22001100--22001111  şşii  ccooll®®  

PPăăssăărriinn  GGrriiggoorree    --  AAssoocciiaaţţiiaa  ,,,,CCuullttuull  EErrooiilloorr””  --  ffiilliiaallaa  DDoolljj  ccaarree  aa  îînncchheeiiaatt  ppaarrtteenneerriiaattee  ddee  ccoollaabboorraarree  

ccuu  uunniittăăţţiillee  şşccoollaarree  ccrraaiioovveennee  şşii  aa  pprreezzeennttaatt  oobbiieeccttiivveellee  AAssoocciiaaţţiieeii,,  ccââtt  şşii  pprreeccoonniizzaattaa  aappaarriiţţiiee  îînn  ddaattaa  

ddee  2244  iiaannuuaarriiee  22001111  aa  pprriimmuulluuii  nnuummăărr  ddiinn  rreevviissttaa  AAssoocciiaaţţiieeii  ,,,,CCuullttuull  EErrooiilloorr””  --  ,,,,OOlltteenniiaa  EErrooiiccăă””..  

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE TITULARIZARE ŞI OCUPARE A POSTURILOR ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

                     În semestrul II al anului şcolar 2010-2011 s-au soluţionat restrângerile de activitate la 

nivelul   judeţului şi oraşului Craiova, completările de normă s-au efectuat în şedinţă publică; 

menţionez că nici un cadru didactic titular nu a rămas fără catedră completă. Completările de normă s-

au soluţionat în perioada 24-28 martie 2011 în şedinţă publică, iar restrângerile de activitate în data de 

9 mai 2011 în şedinţă publică. 

                    Concursul de titularizare/suplinire s-a desfăşurat în data de 13 iulie 2011. Subiectele şi 

baremele de concurs au fost elaborate la nivelul MECTS. La nivelul judeţului Dolj nu au fost posturi 

titularizabile, restul orelor disponibile fiind formate din fracţiuni de normă sau  catedre rezervate.  

                   La examenul de titularizare din 13 iulie 2011 s-au înscris un număr de 60 candidaţi (26 

prezenţi), rezultatele obţinute fiind următoarele: 8 candidaţi au obţinut note între 9,05 şi 8.00;  4 

candidaţi au obţinut note între 8.00 şi 7.00; 9 au obţinut note între 7.00 şi 5.00, iar un număr de 4 

candidaţi au obţinut note sub 5.00. Rezultate bune au obţinut cadrele didactice: Băluţescu Marius – 

9.05, Văncică Adrian – 8.90, Nicola Alexandra şi Dodocea Constantin – 8.80, Stănescu Lorena – 8.55, 

Bonea Ecaterina – 8.35. 

                   La concursul de suplinire pentru candidaţii calificaţi/fără studii corespunzătoare postului 

din 4 august 2011, au participat 3 candidaţi ( o notă peste 5.00, respectiv 2 note sub 5.00 ). 

 III. REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Majoritatea profesorilor de istorie au acordat o atenţie deosebită pregătirii elevilor pentru examenul 

de bacalaureat.  

La examenul de bacalaureat  procentul de promovabilitate este  următorul la sesiunea din vara 

anului 2011 : 

  -proba Ec = Candidaţi înscrişi – 1194; Candidaţi reuşiţi – 1182 (99,24%). Dintre care 

130 cu note între 5.00-5.99  (11%); 187 note între 6.00-6.99 (15,82%); 195 cu note între  7.00-7.99 

(16,50%); 225 cu note între 8.00-8.99 (19,04%); 312 cu note între 9.00-9.99 (26,40%); note de 

10.00 – 133 (11,25%). Numărul de candidaţi respinşi – 8 (0,67%). Numărul de candidaţi 

neprezentaţi – 3 (0,25%). 

La sesiunea din toamna anului 2011 rezultatele au fost următoarele : 

  -proba E = Candidaţi înscrişi – 33; Candidaţi prezenţi – 24.; Nr. candidaţi reuşiţi – 24 

 IV.       INSPECŢIA ŞCOLARĂ DE SPECIALITATE. CALITATEA DEMERSULUI DIDACTIC 

În anul şcolar 2010-2011 această activitate a ocupat un loc important în programul managerial al 

ISJ Dolj şi al inspectorului de specialitate. Acţiunile s-au desfăşurat unitar, fiind coordonate de 

conducerea ISJ Dolj. Această activitate la disciplina istorie a fost orientată spre: 

 inspecţii de specialitate 

În anul şcolar 2010-2011 au fost efectuate de către inspectorul şcolar de specialitate, Dan 

Milotinescu, inspecţii de specialitate la următoarele unităţi şcolare: C.N.,,Carol I”Craiova, 

C.N.,,Fraţii Buzeşti” Craiova, L.T.,,Henri Coandă” Craiova, Gr.Şc.,,Traian Demetrescu” 
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Craiova, Şc..nr.19, 21 şi 22 Craiova, şcolile Perişor şi Lipov. Din analiza inspecţiilor de 

specialitate a rezultat buna pregătire metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice asistate la 

clasă, interesul acestora pentru perfecţionarea continuă. La inspecţiile efectuate pentru 

acordarea gradelor didactice s-au remarcat cadrele didactice tinere şi de perspectivă: 

Mîndruţă Laura şi Manolea Simina, Răileanu Doina, Dumitrescu Marius, Văncică Adrian, 

Văncică Diana,Voica Iulian, Floricel Cosmin. 

 inspecţii tematice 

Inspecţii tematice s-au realizat în sector: Şcolile Botoşeşti-Paia, Cernăteşti, Greceşti, Beloţi, 

Gogoşu, Şc.nr.18 ,,Sf.Dumitru” Craiova 

 inspecţii integrale de tip R.O.D.I.S. 

În anul şcolar 2010-2011 inspectorul şcolar de specialitate  a coordonat echipa de inspectori 

ai I.S.J.Dolj în cadrul inspecţiilor de evaluare instituţională la următoarele unităţi şcolare: 

Şcoala cu cls.I-VIII Cernăteşti (sem.I); Şcoala cu cls.I-VIII Botoşeşti-Paia (sem.II) şi 

Şcoala cu clasele I-VIII nr.18 ,,Sf.Dumitru” Craiova. Inspecţii de tip RODIS au fost 

efectuate la unităţile şcolare următoare: Gr.Şc.,,D.Filişanu” Filiaşi, Şcoala cu cls.I-VIII 

Vârtop, Liceul de Artă ,,Marin Sorescu” Craiova, Liceul Teologic Adventist Craiova, 

Liceul ,,Mihai Viteazul” Băileşti. În cadrul acestor inspecţii au fost asistate la clasă 

următoarele cadre didactice: Doancă Mioara, Chirilă Mihăiţa, Dorobanţu Traian, Preda 

Alina, Filip Florin.  

 inspecţii de tip revenire la R.O.D.I.S.. 

 Constatări: 

a) Preocuparea majorităţii cadrelor didactice de a realiza proiectarea activităţii didactice în 

conformitate cu cerinţele Curriculum-ului şcolar 

b) Folosirea de materiale didactice şi integrarea lor în conformitate cu conţinuturile 

activităţilor realizate. 

c) Dorinţa de perfecţionare ştiinţifică şi metodică a majorităţii cadrelor didactice. 

Ca aspecte negative menţionăm: 

a) Neparticiparea unor cadre didactice cu consecvenţă la activităţile metodice judeţene; 

b) Tendinţa unora de a realiza formal proiectarea activităţilor didactice; 

c) Slaba preocupare a unor cadre didactice de a realiza săli specializate şi a materiale didactice 

adecvate. 

 V ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ IN CERCURILE PEDAGOGICE 
 În anul şcolar 2010– 2011 activitatea metodică s-a desfăşurat la nivelul gimnaziilor şi liceelor având ca 

tema în semestrul I:  ,,Aspecte privind organizarea activităţilor de învăţare în lecţiile de istorie la 

gimnaziu/liceu.”, (20.11.2010),iar activităţile s-au desfăşurat la: C.N.,,Ştefan Velovan” Craiova, Şcolile 

nr.21 şi 24 Craiova, Şcoala Valea Stanciului şi Şcoala Galicea Mare.  

În semestrul al II-lea activitatea metodică s-a desfăşurat la nivelul gimnaziilor şi liceelor având 

ca temă: ,,Utilizarea metodelor activ-participative în lecţiile de istorie la gimnaziu/liceu” (07.05.2011) 

Activităţile s-au desfăşurat la: C.N.,,Elena Cuza” Craiova, Şcoala cu clasele I-VIII Coţofenii din Dos, 

Şcoala cu cls.I-VIII Vela, Şcoala cu clasele I-VIII Gângiova şi Şcoala cu clasele I-VIII Unirea. S-au 

remarcat prin organizarea responsabila , atât sub aspectul logistic, material,  pus la dispoziţia 

participanţilor, cat si prin tematicile abordate.   

 S-a constatat că la activităţile noastre metodice participă atât profesori cu o îndelungată experienţă 

în învăţământ, cât si tot mai mulţi tineri dornici să-şi perfecţioneze deprinderile metodice. 

V. ÎNDRUMAREA PRACTICII  PEDAGOGICE A STUDENȚILOR 

O altă activitate metodică la care profesorii de istorie din învăţământul preuniversitar doljean 

şi-au adus aportul a fost şi aceea a efectuării practicii pedagogice a studenţilor din anii terminali ai 

Facultăţii de Istorie din Craiova. Astfel, în anul şcolar 2010 - 2011 un număr de 3 profesori tutori 

ai unor şcoli de prestigiu din Craiova au îndrumat primii paşi în activitatea didactică de la catedră a 

zeci de viitori profesori: Aceşti profesori îndrumători au fost: Păun Constantin (C.N.,,Elena 

Cuza’’),Alexandru Gîdăr, C.N.”N.Titulescu”, Dan Milotinescu, C.N. “Ştefan Velovan”, Mirea 

Tudor Şc. nr. 33 Craiova. Aceste cadre didactice au parcurs în anul şcolar 2009-2010 programul 
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POSDRU iniţiat de Universitatea de Vest (Timişoara), referitor la obţinerea calităţii de tutore, 

necesar conform noilor cerinţe ale MECTS privind practica pedagogică. 

VI. FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE 
  Una din activităţile profesorilor de istorie a constituit-o realizarea programelor pentru C.D.Ş.,  

modalitate de a dovedi experienţa metodică şi de specialitate. În acest sens, s-a remarcat o tematică 

variată la opţionale ca disciplină nouă.   

Preocuparea permanentă pentru formarea continuă a profesorilor de istorie cu sprijinul 

managerial al ISJ Dolj, a condus la organizarea şi desfăşurarea unor cursuri împreună cu CCD Dolj.  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în parteneriat cu Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte a 

încheiat parteneriatul referitor la proiectul co-finanţat din Fondul Social European – proiect POSDRU, 

privitor la ,,Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii”, 

demarat la 1 septembrie 2011. Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice care predau istorie de a implementa un curriculum, precum şi 

facilitării schimbului de idei şi de bune practici între membrii aceleiaşi comunităţi profesionale. 

Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, profesori care predau istoria 

şi geografia, dar şi învăţători/institutori, din regiunile Sud-Muntenia (jud. Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) şi Sud-Vest Oltenia (jud. Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, 

Vâlcea).Din semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011 la Târgovişte au fost formaţi cei 10 

formatori ( 5 pentru istorie, 5 pentru geografie), selecţionaţi pe baza unui portofoliu solicitat de către 

iniţiatorii proiectului, aceştia fiind săptămânal formaţi începând cu luna aprilie 2011, urmând ca 

formarea grupului-ţintă să demareze la începutul anului şcolar 2011-2012. Proiectul urmează a se 

desfăşura pe o perioadă de 30 de luni şi cuprinde două module, prevăzute fiecare cu câte 89 de ore şi 

25 de credite profesionale transferabile. Parcurgerea acestora va fi gratuită, se va derula la Craiova şi 

se va finaliza prin acordarea a două atestate profesionale. 

La iniţiativa statului Israel în colaborare cu M.E.C.T.S, s-a solicitat lista unităţilor şcolare din 

judeţul Dolj care desfăşoară cursuri opţionale de Istoria Evreilor. S-a realizat o caracterizare a 

unităţilor şcolare craiovene care desfăşoară acest curs , pe care inspectorul de specialitate a înaintat-o 

la M.E.C.T.S. 

Privitor la formarea continuă, ISJ Dolj şi CCD Dolj au iniţiat în semestrul al II-lea al anului 

şcolar 2010-2011 cursul de formare ,,T.I.C. în predarea istoriei” susţinut de către profesorii formatori 

Mirea Tudor şi Milotinescu Dan.  

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Institutul de Istorie Orală, a organizat un 

curs de formare continuă pentru profesorii din învăţământul gimnazial şi liceal, din aria curriculară Om 

şi Societate – specializarea istorie, intitulat Trecutul de lângă noi. Istoria locală a comunităţilor 

locale., co-finanţat din Fondul Social European. Programul de formare s-a derulat pe parcursul a trei 

cascade săptămânale. Din judeţul nostru a participat la cursul de formare – în urma selecţiei realizată 

de organizatori – profesorul Cosmin Floricel, de la Şcoala cu cls. I-VIII Sadova. 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE EDITARE A REVISTEI  

”MAGISTER” 

Revista de cultură istorică şi pedagogica “Magister” a continuat cu   editarea în acest an şcolar 

a unui nou număr, dublu,  aceasta fiind sub egida Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România 

(APID), filiala Dolj, ea  devenind o certitudine în peisajul istoriografic şi pedagogic doljean, şi din 

întreaga ţară.  Utilitatea acestei publicaţii a fost demonstrată prin faptul că foarte mulţi profesori de 

istorie din învăţământul preuniversitar au posibilitatea valorificării studiilor ştiinţifice. În altă ordine 

de idei, aceasta revista a devenit şi un instrument de lucru pentru profesori. În capitolul dedicat 

didacticii profesorii au luat contact cu ultimele informaţii ale ministerului şi ale inspectoratului privind 

îndrumări vizavi de întocmirea proiectării didactice sau a portofoliilor atât de necesare în amplul 

proces de reformă a şcolii româneşti. 

               O realizare notabilă este apariţia revistei Asociaţiei ,,Cultul Eroilor” Craiova, revistă care la 

primul număr a reuşit să ocupe primul loc pe ţară în cadrul revistelor ce apar cu această tematică. S-au 

remarcat în editarea acestei reviste – în care au avut posibilitatea să publice articole de specialitate 

profesorii de istorie doljeni – profesorii Bercea Florea Georgică, Stoica Mihăiţă şi Milotinescu Dan. A 
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continuat apariţia revistei ,,Historica”, judeţul nostru fiind singurul din ţară cu două reviste de 

specialitate cu impact naţional. 

 Activitatea ştiinţifică a profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar şi a elevilor din 

învăţământul liceal s-a materializat si prin organizarea simpozioanelor ştiinţifice, a sesiunilor 

de referate şi comunicări, în ciclul „Circuitul şcolilor doljene”, al unor numeroase programe si 

proiecte regionale si europene 

VIII. ACTIVITATILE EDUCATIVE EXTRACURRICULARE  

         Acesta activitate ocupa un loc important în preocupările educative ale profesorilor de 

istorie. Aceştia au organizat o serie de acţiuni în scoli, dar si în afara acestora colaborând  cu 

părinţii şi implicând factori ai comunităţii locale. Au organizat simpozioane, mese rotunde , 

dezbateri etc, multe fiind  însoţite şi de concursuri între echipajele şcolilor participante. 

Asemenea simpozioane au fost dedicate si unor evenimente istorice precum: Comemorarea 

Holocaustului, 1 decembrie, 24 ianuarie, 9 mai, unor evenimente din viaţa comunităţii etc.  

         Ziua Naţională a României a fost sărbătorită în toate unităţile şcolare prin organizarea  de 

sesiuni de referate ale elevilor şi profesorilor de istorie, prin participarea reprezentanţilor 

I.S.J.Dolj la manifestările derulate cu acest prilej organizate de către municipalitatea Craiova. 

         Pe 24 ianuarie 2011 au fost organizate manifestări legate de sărbătorirea zilei Unirii 

Principatelor la numeroase unităţi şcolare craiovene (sesiuni de referate ale elevilor şi 

profesorilor). 

         În ziua de 27 mai 2011 Asociaţia Naţională ,,Cultul Eroilor” a organizat o vizită la Palatul 

Parlamentului, deplasarea realizându-se cu mijloace de transport asigurate de către filiala 

judeţeană a Asociaţiei ,,Cultul Eroilor” (responsabil prof. Titi Vasile - Şc.nr.37 Craiova). 

Menţionăm că în anul şcolar 2010-2011 au fost realizate parteneriate între unităţile şcolare 

doljene şi Asociaţia ,,Cultul Eroilor” – filiala Dolj. Pe data de 2 iunie 2011 cadrele didactice şi 

elevii de la C.N.,,Ştefan Velovan” Craiova şi Şcoala nr.18 Craiova au depus coroane de flori cu 

ocazia sărbătoririi Zilei Eroilor la Cimitirul Sineasca şi Cimitirul Ungureni din Craiova. 

Inspectorul şcolar de specialitate a fost solicitat să trimită la Oficiul Naţional pentru Cultul 

Eroilor o informare privind modul în care unităţile şcolare de învăţământ din judeţ s-au 

implicat în derularea activităţilor. 

          În perioada 5-11 septembrie 2011 un număr de 10 elevi cu care au obţinut rezultate 

deosebite la olimpiada de istorie şi  concursurile şcolare având avizul MECTS, au participat la 

Şcoala de vară a Revoluţiei din Decembrie 1989 – desfăşurată la campusul Universităţii 

Biotera (loc. Comorova, jud.Constanţa), profesor însoţitor – Vasile Titi (Şc.nr.37 Craiova).  

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

La nivelul Compartimentului invăţămănt primar au fost organizate consfătuirile cadrelor 

didactice  

  În cadrul Consiliului consultativ al specialitatii s-au stabilit criteriile de evaluare a programelor 

pentru disciplinele opţionale şi acestea au fost aprobate sau propuse pentru refacere, pe baza 

recomandărilor evaluatorilor. 

      S-a  elaborat planului managerial  si operational. 

      A fost realizată activitatea de proiectare a activitatii de inspectie scolara. 

       S-a efectuat consultarea partenerilor educationali in vederea realizarii unor activitati comune. 

       Au fost planificate şcolile care vor fi centre de documentare si informare. 

       Au fost organizate întalniri metodice cu stagiarii, iar în timpul anului şcolar a fost acordată de 

consultanţă la nivelul specialitaţii. 

         I. ACTIVITATEA ÎN CERCURILE PEDAGOGICE 

           Au fost organizate 32 de cercuri pedagocice.  Activitatea cercurilor s-a desfăşurat în două 

şedinţe. Tematica abordată a fost actuală: 

1.Şcoala –furnizor de calitate in  educatie; 
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2.Strategii utilizate pentru asigurarea accesului la educatie;  Participarea învăţătorilor a fost foarte 

bună, remarcandu-se prin implicare ,responsabilitate si interes.    

        II. ACTIVITATEA ÎN CADRUL COMISIILOR METODICE 

PROIECTAREA  LA NIVELUL CATEDRELOR 

În elaborarea documentelor privind activitatea catedrelor   

învăţători/institutori au fost respectate exigenţele stabilite de I.SJ. Dolj: 

 au fost stabilite responsabilităţi pentru fiecare cadru didactic; 

  graficul activităţilor metodice au prevăzut desfăşurarea unor activităţi diverse şi de  

noutate şi au cuprins şedinţe  privind pregătirea cadrelor didactice pentru participarea 

efectivă la activităţile desfăşurate în cadrul cercului pedagogic; 

 testele de evaluare au fost elaborate la nivelul anilor de studiu, au fost interpretate 

rezultatele obţinute si s-au stabilit programe compensatorii de recuperare sau de 

dezvoltare/accelerare a învăţării; 

 schemele orare au fost elaborate în concordanţă cu planurile cadru actuale şi cu 

resursele unităţilor de învăţământ şi comunităţilor locale 

 programele pentru disciplinele opţionale au fost elaborate la termen şi corect şi au 

avizul I.S.J. Dolj; 

 au fost realizate monitorizări privin parcurgerea ritmică a programelor şcolare şi 

elaborate rapoarte semestriale cu privire la acest aspect; 

 au fost elaborate programe ale activităţilor  extracurriculare. 

  III.  PROIECTAREA DIDACTICĂ A CADRELOR DIDACTICE 

     Planificările anuale şi proiectele unităţilor de învăţare au fost 

personalizate şi realizate în concordanţă cu normele metodologice in vigoare.  

     Cadrele didactice şi-au elaborat corect planificările  

calendaristice: au realizat asocierea  dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturile învăţării, au stabilit 

unităţile de învăţare şi resursele de timp şi au  urmărit realizarea acestora în funcţie de tipul de 

curriculum ales (nucleu, extindere); 

                        Proiectarea unităţilor de învăţare a fost realizată în funcţie de sintalitatea fiecărui 

colectiv, stabilind tipuri de activităţi didactice, resurse materiale,  procedurare, organizatorice şi de 

timp  specifice fiecărei discipline. 

IV. CALITATEA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE 

                       Cadrele didactice desfăşoară activităţi didactice eficiente şi de calitate. Conţinuturile 

învăţării au caracter ştiinţific,  sunt accesibilizate, esenţializate şi sistematizate şi abordate intra, inter şi 

transdisciplinar. Strategiile didactice utilizate au caracter real-activ şi permit participarea eficientă a 

elevilor la propriu act de învăţare. În vederea asigurării egalităţii şanselor în învăţare se utilizează 

strategii diferenţiate.. În desfăşurarea activităţilor sunt îmbinate formele de organizare a activităţii 

(frontale şi independente- individuale,  în perechi, pe grupe).  Se utilizează mijloace de învăţământ 

variate (naturale, iconice şi simbolice)   care  sunt integrate eficient în diferite momente ale lecţiei .  

                   Temele pentru acasă sunt bine concepute şi stimulează învăţarea. Climatul afectiv în care 

se desfăşoară activităţile este stimulativ şi  specific activităţii cu elevii de vîrstă şcolară mică. 

                   Se manifestă preocupări reale privin formarea la elevi a unui stil de muncă intelectual, se 

valorifică experienţa anterioară a elevilor, sunt utilizate jocuri sau elemente de joc în lecţii.  

                   Evaluarea are caracter formativ şi se realizează prin metode tradiţionale şi alternative, prin 

chestionări orale, probe scrise şi practice. 

                       Se recomandă abordarea cu mai mult curaj a activităţilor pe grupe şi în echipă, a 

utilizării temelor pentru acasă ca mijloc de asigurare a eficienţei demersului didactic, a metodelor 

moderne privind predarea şi  a unor exerciţii de energizare în timpul lecţiilor. 

III. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR  EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI 

Elevii posedă cunoştinţele, capacităţile şi abilităţile specifice perioadei şcolare pe care o parcurg 

                     Ştiu să comunice civilizat şi sunt în stare să folosească eficient ceea ce au achiziţionat în 

cursul lecţiilor anterioare şi progresează corespunzător. 

ATITUDINEA ELEVILOR FAŢĂ DE EDUCAŢIA PE CARE LE-O FURNIZEAZĂ 

ŞCOALA 
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            Elevii sunt interesaţi de activităţile organizate de cadrele 

 didactice. Ei se străduiesc să răspundă exigenţelor unui învăţământ de calitate, se pregătesc pentru 

lecţii, caută informaţii, cer colegilor şi cadrelor didactice sugestii, îşi fac temele individual şi realizează 

proiecte individual sau în grup, participă activ la lecţii şi se străduiesc să progreseze. Partcipă, de 

asemenea, în număr mare la activităţile expracuriculare şi cu anumite ocazii organizează astfel de 

activităţi.  

                         Elevii se comportă civilizat, protejează resursele şcolii, îşi amenajează clasele şi 

holurile, sunt disciplinaţi şi respectă regulamentul şcolii.  

IV. PARTICIPARE LA CONCURSURILE ŞCOLARE 

Au fost organizate concursurile scolare ,cuprinse in Calendarul MECTS-Micul 

matematician,.Comunicare. ortografie. Ro,precum si concursurile interscolare si judetene, 

realizate la nivelul compartimentului. 

             Au fost planificate fazele intermediare ale acestora,organizate concursurile,iar  

participarea elevilor la aceste concursuri  a demonstrat preocuparea lor pentru 

competitie,implicare in activitati de performanta si dezvoltare personala.              

V. ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ 

              Formarea continuă este o preocupare prioritară a cadrelor didactice care predau la 

învăţământul primar. Un număr însemnat de învăţători au parcurs cursurile pe perfecţionare din 

oferta Casei Corpului Didactic Dolj. 

                 De asemenea, participarea la simpozionele judeţene şi interjudeţe, la dezbaterile şi 

mesele rotunde organizate a fost  foarte bună,respectandu-se Graficul activitatilor la nivel 

judetean,coordonat in parteneriat cu CCD Dolj. 
             În consecință, 

PUNCTE TARI: 

 interes pentru autoperfecţionare, perfecţionare prin susţinerea gradelor didactice şi perfecţionare 

continuă, prin participarea la cursurile de formare din ofertele C.C.D. şi  I.S.J. Dolj; 

 disponibilitate sporită pentru realizarea de parteneriate educaţionale între unităţile şcolare, dar şi cu 

instituţii de cultură. 

 desfăşurarea unor activităţi de cercetare pedagogică în colaborare cu instituţii de învăţământ 

superior din Craiova şi din ţară, sub îndrumarea unor  profesori  universitari 

 amenajarea spaţiului educaţional în funcţie de particularităţile fiecărei şcoli precum şi 

particularităţile  colectivelor de elevi; 

 documentele comisiei metodice întocmite conform cerinţelor, cu elemente de  adaptare specific-

creativă la acestea; 

 portofolii ale cadrelor didactice complete, conţinând documente bine  întocmite; 

 seriozitatea în elaborarea, la timp şi de calitate, a documentelor; 

 creativitate; 

 deschiderea către nou; 

 dragostea şi pasiune pentru profesia de învăţător; 

 receptivitatea, colaborarea, răbdarea şi calmul de care au dat dovadă cadrele didactice   în relaţiile 

cu reprezentanţii I.S.J Dolj în teritoriu; 

  PUNCTE SLABE: 

 uniformizare (existenţa unor materiale la mai multe persoane sau chiar la toată şcoala ); 

 lipsa valorizarii experientei dobandite in cadrul cursurilor de formare in activitatea practica de 

la clasa; 

 organizarea recapitularilor finale; în majoritate şcolilor, planificarile calendarstice pentru 

semestrului I se termină cu o unitate de invatare, deci nu exista perioadă de recapitulare finală 

decât la sfârşitul semestrului al II-lea;  

 relaţiile reci, uneori conflictuale,  în cadrul catedrelor; 

 lejeritatea şi superficialitatea cu care se tratează unele ameninţări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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OPORTUNITĂŢI: 
 cunoaşterea şi aplicarea noutăţilor din  domeniu; 

 parcurgerea unor cursuri de formare continuă; 

 cunoaşterea rezultatelor activităţii altor cadre didactice sub aspectele:  

      conceptual-proiective,   acţionale şi evaluative; 

 împărtăţirea propriilor rezultate obţinute în activitatea didactică celorlalte  cadre   didactice; 

 colaborarea în vederea elaborării unor documente (probe de verificare, analizele rezultatelor 

evaluărilor şi stabilirea de măsuri de ameliorare sau de accelerare a învăţării, realizarea de 

parteneriate educaţionale); 

 desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

 elaborarea la timp a documentelor din portofoliul personal; 

 creşterea prestigiului catedrelor de învăţători/institutori la nivelul unităţilor şcolare şi cercurilor 

pedagogice. 

   AMENINŢĂRI: 

 restructurarea retelei scolare 

 rutina-formalismul in desfasurarea anumitor activitati; 

 restructurare la nivelul catedrelor. 

 
 

 RELIGIE 

I. ORGANIZAREA CONSFĂTUIRILOR CADRELOR DIDACTICE CARE 

PREDAU DISCIPLINA-RELIGIE 

          Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice care predau disciplina Religie s-au desfăşurat în data 

de 10 septembrie 2010 în sala de Conferinţe a Căminului Renașterea  din Craiova, ocazie cu care s-au 

prezentat raportul privind starea disciplinei, planul managerial pentru noul an şcolar 2010-2011, 

planificarea cercurilor pedagogice, noile programe şcolare pentru această disciplină,  concursurile 

şcolare în specialitate, realizarea Simpozioanelor interjudeţene ale profesorilor de Religie  cu titlul 

“Autocefalia B.O.R.-unitate de credinţă şi libertate religioasă” și “Familia crestină între libertate 

și sfințenie în ortodoxia misionară”, s-au stabilit coordonatorii simpozionului, recomandările 

metodologice ale ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

II. ORGANIZAREA   CONCURSULUI    DE    TITULARIZARE    ŞI    OCUPARE   A 

POSTURILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

         În semestrul II al anului școlar 2010-2011 s-au soluționat restrângerile de activitate la 

nivelul   județului și orașului Craiova, completările de normă s-au efectuat în ședință publică; 

menționez că nici un cadru didactic titular nu a rămas fără catedră completă. Completările de normă s-

au soluționat în perioada 24-28 martie 2011 în ședință publică, iar restrângerile de activitate în data de 

9 mai 2011 în ședință publică. 

                    Concursul de titularizare/suplinire s-a desfășurat în data de 13 iulie 2011. Subiectele și 

baremele de concurs au fost elaborate la nivelul MECTS, la nivelul județului Dolj neexistând posturi 

titularizabile, restul orelor disponibile fiind formate din fracțiuni de normă, fie pe catedre rezervate O 

atenţie deosebită s-a acordat organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor didactice vacante. 

     Profesorii prezenţi la concursul din acest an au receptat şi ei, din timp, rigorile la care se expun 

şi s-a informat cu privire la programele pentru concurs şi întocmirea dosarelor. Credem că rezultatele 

bune sunt urmarea efortului comun al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi al Facultăţii de Teologie, 

din Craiova. Cei care au luat însă note mici precum şi toţi debutanţii vor participa la cursuri de 

formare. 

III: REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA    TEZELE CU SUBIECT UNIC ŞI 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 



98 

 

Profesorii de la Seminarul Teologic Ortodox şi cei de la Liceul Teologic Adventist au acordat o 

atenţie deosebită pregătirii elevilor pentru examenele naţionale de bacalaureat. 

        La examenul de bacalaureat elevii din cele două instituţii de învăţământ pe filieră vocaţională au 

obţinut un procent de promovabilitate foarte bun, în sensul că la Seminarul Teologic acesta a fost de 

92%, iar la Liceul Teologic Adventist de 70,00%. 

IV.    INSPECŢIA    ŞCOLARĂ   DE    SPECIALITATE.    CALITATEA    DEMERSULUI 

DIDACTIC 

Inspecţia şcolară de specialitate derulată în anul școlar 2010-2011 a ocupat un loc important în 

programul managerial al ISJ Dolj şi al inspectorului de specialitate. Acţiunile s-au desfăşurat unitar, 

fiind coordonate de conducerea ISJ Dolj. Această activitate la disciplina Religie a fost orientată spre: 

• inspecţii curente 

• inspecţii speciale 

• inspecţii tematice 

• inspecţii integrale de tip R.O.D.I.S. 

Constatări: 

  a)  Majoritatea cadrelor didactice au dovedit interes şi preocupări pentru realizarea 

corectă a proiectării şi planificării, anuale şi semestriale a activităţii didactice în conformitate cu 

cerinţele Curriculum-ului naţional pentru această disciplină. 

b) Folosirea de materiale didactice şi integrarea lor în conformitate cu conţinuturile 

activităţilor realizate. 

c) Dorinţa de perfecţionare ştiinţifică şi metodică a majorităţii cadrelor didactice (majoritatea 

sunt înscrişi pentru obţinerea gradelor didactice, dar şi la cursuri postuniversitare de 

specializare şi aprofundare - masterate). 

Ca aspecte negative menţionăm: 

a) Neparticiparea unor cadre didactice cu consecvenţă la activităţile metodice judeţene; 

b) Tendinţa unora de a realiza formal proiectarea activităţilor didactice; 

c) Slaba preocupare a unor cadre didactice de a realiza săli specializate şi a materialelor 

didactice adecvate. 

V. ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ IN CERCURILE PEDAGOGICE 

În anul şcolar 2010- 2011 activitatea metodică s-a desfăşurat la nivelul gimnaziilor şi 

liceelor având ca temă în semestrul I:  

 “Metode moderne de predare  în învăţământul preuniversitar” 

Locul de desfăşurare –Mănăstirea Tismana Gorj  

           Participanţi - profesori de religie din Craiova şi judeţ 

            Responsabili – Pr. Prof. Gheorghe Pîrva - inspector şcolar de specialitate; 

          Prof. Copăcesu Simona - responsabil cerc; 

          Prof .Rădoi Aurelia - responsabil cerc; 

 “Familia creștină între libertate și sfințenie în ortodoxia misionară” 

Locul de desfăşurare – Liceul de artă Marin Sorescu Craiova  

Participanţi - profesori de religie din Craiova şi judeţ 

           Responsabili - – Pr. Prof. Gheorghe Pîrva  - inspector şcolar de specialitate; 

             Prof Ţiţirigă Ionelia - responsabil cerc;  

             Prof Nicolae Loredana - responsabil cerc; 

 "Cerc de evaluare a activităţii cadrelor didactice" 

         Locul de desfăşurare – Seminarul Teologic Sf. Grigorie Teologul 

         Participanţi - profesori de religie din Craiova şi judeţ 

         Responsabili – Pr. Prof. Gheorghe Pîrva - inspector şcolar de specialitate; 

                                 Prof. Nicolae Loredana - responsabil cerc ; 

         Prof. Rădoi Aurelia - responsabil cerc  

         Prof. Ţiţirigă Ionelia - responsabil cerc ; 

         Prof. Copăcesu Simona - responsabil cerc. 
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         S-au remarcat prin organizarea responsabilă, atât sub aspectul logistic, material pus la dispoziţia  

participanţilor, cât şi prin tematicile abordate. 

         S-a constatat că la activităţile noastre metodice participă atât profesori cu o îndelungată 

experienţă în învăţământ, cât si tot mai mulţi tineri dornici să-şi perfecţioneze deprinderile metodice. 

VI. ÎNDRUMAREA PRACTICII PEDAGOGICE A STUDENŢILOR 

O altă activitate metodică la care profesorii de Religie din învăţământul preuniversitar doljean şi-au 

adus aportul a fost şi aceea a efectuării practicii pedagogice a studenţilor din anii terminali ai Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă dm Craiova. Astfel, în anul şcolar 2010-2011 un  număr de 3 profesori ai unor 

şcoli de prestigiu din Craiova au îndrumat primii paşi în activitatea didactică de la catedră a zeci de 

viitori profesori: Aceşti profesori îndrumători au fost: Gheorghe Pîrva - Seminarul Teologic Ortodox, 

Danciu Ana - C.N "Ştefan Velovan", Turcu Aurora - Liceul Teoretic "H. Coandă", Trușcă Felix- 

Școala nr 21 Gh. Țițeica, Gheorghe Iuliana- C.N. Carol I,Țițirigă Ionelia C. N. Carol I Craiova 

VII.      FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE 

Formarea continuă este una din activităţile constante ale profesorilor de Religie concretizată în 

realizarea programelor pentru C.D.Ş., modalitate de a dovedi experienţa metodică şi de specialitate. In 

acest sens, s-a remarcat o tematică variată la opţionale ca disciplină nouă. 

Preocuparea permanentă pentru formarea continuă a profesorilor de Religie cu sprijinul 

managerial al ISJ Dolj, a condus la organizarea şi desfăşurarea unor cursuri împreună cu CCD Dolj și 

a Facultății de Teologie din Craiova. 

      VIII.    ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

      Activitatea de cercetare la disciplina Religie s-a concretizat în realizarea unor ghiduri 

metodologice și auxiliare didactice. Au fost de asemenea realizate materiale didactice auxiliare - 

Caiete speciale pentru diferite clase (clasa a IV- a, clasa a VII-a, clasa a III - a). 

Foarte mulţi profesori au publicat articole şi studii în reviste ca: Educatio, Didactica Nova, 

Chemarea Credinţei, Candela, Analele Universităţii, etc. 

Activitatea ştiinţifică a profesorilor de Religie din învăţământul preuniversitar şi a elevilor din 

învăţământul liceal s-a materializat si prin organizarea simpozioanelor ştiinţifice, a sesiunilor de 

referate şi comunicări, al Simpozionului interjudețean  al profesorilor de Religie, dar şi al unor 

numeroase programe şi proiecte regionale şi internaţionale. 

IX.ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE EXTRACURRICULARE 

Această activitate ocupă un loc important în preocupările educative ale profesorilor de Religie. 

Aceştia au organizat o serie de acţiuni în şcoli, dar şi în afara acestora colaborând cu părinţii şi 

implicând factori ai comunităţii locale. Au organizat simpozioane, mese rotunde , dezbateri etc, multe 

fiind însoţite şi de concursuri între echipajele şcolilor participante. Asemenea simpozioane au fost 

dedicate si unor evenimente religioase precum: Naşterea Domnului, Pastile, Zilele şcolii, Ziua 

patronului şcolii, etc, dar şi la marile sărbători naţionale, 1 Decembrie, 24 ianuarie. 

            Proiectul „Copiii – protectorii naturii !”, finanţat de către Ambasada Statelor Unite ale 

Americii; sa derulat în perioada octombrie 2009 – mai 2010. 

Proiectul desfășurat de către Fundația Cuvântul care zidește în parteneriat cu I.S.J. Dolj şi-a 

propus crearea a opt grupuri de suport formate din elevi de gimnaziu din opt şcoli din judetele Dolj si 

Gorj in vederea protejarii cadrului natural si intretinerea spatiilor verzi din zonele Podari - Valea 

Jiului (cursul inferior de la Craiova pana la Varsare), judetul Dolj si Tismana - Valea Raului Tismana, 

Runcu – Cheile Sohodolului, Lainici - Valea Jiului si Polovragi – Cheile Oltetului, judetul Gorj, 

precum si constientizarea societatii civile in ceea ce priveste protectia mediului. 

Campania Un mărţişor de suflet a fost organizată de Fundaţia „Cuvântul care zideşte” în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Penitenciarul de Minori şi Tineri din Craiova. 

Fondurile colectate în această campanie au fost direcţionate către un caz social, acceptat de comun 

acord de catre  parteneri.       

In acelaşi timp trebuie precizat că destul de mulţi profesori de Religie sunt Consilieri educativi 

ai şcolilor în care funcţionează, situaţie în care le revine în sarcină realizarea şi coordonarea întregii 

activităţi educative extracurriculare. 

X. CONCURSURILE ŞCOLARE 
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Concursurile şcolare constituie o preocupare permanentă a profesorilor de Religie dar şi ale 

elevilor acestora, desprinzându-se câteva constatări importante în ceea ce priveşte organizarea şi 

desfăşurarea acestora: 

În data de 5 decembrie s-a desfăşurat la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” cea de-a 

III-a ediţie a  Festivalului – Concurs de Poezie Religioasă.  

Etapele locale, zonale şi finale (naţionale) ale Festivalului de Colinde şi Tradiţii specifice 

Naşterii Domnului "Glas de înger", desfăşurat în foarte multe şcoli şi finalizat la Casa de Cultură a 

Studenţilor "Traian Demetrescu" din Craiova; 

Etapele locale, zonale şi finale (naţionale) ale Festivalului de Colinde şi Tradiţii specifice 

sărbătorilor Pascale "Îngerul a strigat", desfăşurat în foarte multe şcoli şi finalizat la C.N. Carol I din 

Craiova;  

Etapele locale, zonale şi finale ale Festivalului internaţional oratoric "Sfântul Ioan Gură de 

Aur", desfăşurat în foarte multe şcoli şi finalizat Manăstirea Sf. Treime Gorj. 

Faza locală şi judeţeană a Olimpiadei de Religie - specifică învăţământului vocaţional s-a 

finalizat cu obținerea unei mențiuni la Faza  națională la disciplina Studiul Vechiului Testament. 

Faza locală, judeţeană și națională a Olimpiadei de Religie s-a finalizat cu rezultate deosebite la 

județ . 

Festivalul interjudeţean de desene şi pictură religioasă Icoana fereastră spre cer - faza finală 

desfăşurându-se la Biblioteca Aman din Craiova 

La G. Ș Traian Vuia din Craiova s-a desfășurat concursul interjudetean  cu tema „Sfintele Paşti 

– cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii”. 

La Școala cu clasele I-VIII Bucovăț s-a desfășurat concursul Bun creștin la care au participat 

zece școli care au parteneriat cu Fundația World Wision. 

 

 Limba franceză/spaniolă 

1. Asigurarea manualelor şcolare 

                    În vederea asigurării manualelor şcolare, în anul şcolar 2010 - 2011, s-a avut în vedere 

informarea la timp a cadrelor didactice, diriginţilor şi directorilor, în legătură cu manualele avizate de 

M.E.C.T.S., reuşind, astfel, să se realizeze comenzi pe ani de studiu, pe număr de elevi şi pe clase, la 

timp. Comenzile au fost înaintate către I.S.J. Dolj de către fiecare unitate de învăţământ, au fost, apoi, 

centralizate şi trimise către M.E.C.T.S., edituri şi C.C.D., la termenele stabilite. 

                 2. Calitatea demersului didactic în specialitate 

                    În urma inspecţiilor efectuate-de specialitate, curente, speciale (grade didactice), de tip 

R.O.D.I.S., tematice, anchete, din consultarea planificărilor anuale şi semestriale, a proiectelor 

didactice, a asistenţelor la clasă, a documentelor catedrelor şi comisiilor metodice, am 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. Referitor la componenta 

conceptuală, am remarcat, în majoritatea cazurilor, în special la cadrele didactice care au participat la 

cursuri de perfecţionare, la stagii de abilitare şi, în general, la activităţile metodice, că planificările şi 

proiectele didactice au fost întocmite conform ultimelor norme de elaborare însuşite în urma stagiilor 

de abilitare curriculară. Aceste planificări respectă programa şcolară cât şi manualele alternative 

aprobate de M.E.C.T.S.; acelaşi lucru se poate spune şi despre modul de concepţie a proiectării 

didactice. S-a remarcat claritate în formularea obiectivelor lecţiilor prezentate şi adecvarea lor la 

conţinuturile de învăţare, la nivelul de cunoştinţe al elevilor şi la particularităţile de vârstă. Strategiile 

de învăţare au fost selectate şi adecvate la capacităţile elevilor, iar conţinuturile, repartizate în secvenţe 

didactice. Referitor la componenta acţională, în multe din inspecţiile efectuate, 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 cadrele didactice debutante au dovedit că 

sunt la curent cu noutăţile privind metodica predării limbilor moderne, fapt ce a rezultat şi din modul 

de concepere a activităţilor şi o nouă viziune asupra actului predării. Astfel, s-a observat  respectarea, 

în funcţie de obiective, a celor patru deprinderi, prin realizarea unui echilibru în utilizarea lor, prin 

structurarea conţinutului conform logicii disciplinei, prin exploatarea varietăţii tipurilor de învăţare, 
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diversitatea formelor de activitate (frontală, pe grupe, pe perechi), prin integrarea şi valorificarea 

mijloacelor de învăţământ şi realizarea unor interacţiuni comunicative de tipul  P-E, E-E, E-P. Tot un 

punct tare, remarcat în timpul inspecţiilor, care vine să accentueze calitatea demersului didactic, este şi 

motivarea, solicitarea şi activarea elevilor, stabilirea şi dozarea sarcinilor de lucru precum şi realizarea 

şi asigurarea caracterului practic aplicativ al cunoştintelor. Referitor la componenta evaluativă, 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. 

                    Amintim şi câteva puncte slabe din activitatea didactică a profesorilor de limbi moderne, 

cum ar fi, de exemplu, cazurile şi situaţiile (puţine) în care profesorii au dovedit o slabă pregătire de 

specialitate, de cunoaştere a întocmirii unui proiect didactic, de cunoaştere a obiectivelor şi a etapelor 

unei lecţii. Au existat şi situaţii în care au lipsit materialele didactice şi auxiliare, iar evaluarea nu a 

fost făcută corespunzător. În aceste situaţii, am recomandat înscrierea profesorilor respectivi la cursuri 

de perfecţionare, asistenţe la ore la colegii cu experienţă, refacerea proiectelor didactice şi găsirea de 

modalităţi de ameliorare a punctelor slabe constatate. Partea pozitivă constatată este că numărul 

profesorilor cu carenţe este mic, majoritatea profesorilor desfăşurând ore de calitate, atmosfera din 

clasă şi relaţiile profesor- elev, de tip parteneriat, sunt bune şi foarte bune, elevii considerându-le 

stimulative. Evaluarea este făcută permanent şi utilizată în elaborarea activităţilor viitoare, iar temele 

pentru acasă sunt bine dozate şi concepute, contribuind la învăţarea sistematică. 

3. Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice 

                   Programarea tematică a activităţilor cercurilor pedagogice la cele două discipline, 

franceză/spaniolă, s-a realizat în funcţie de specificul predării limbilor moderne în învăţământul 

gimnazial şi liceal, de necesitatea aprofundării sau ameliorării unor aspecte din activitatea didactică a 

profesorilor de limbi romanice. Cercurile pedagogice au contribuit la cunoaşterea preocupărilor 

profesorilor de limbi moderne, la perfecţionarea metodică şi de specialitate a profesorilor stagiari, a 

celor cu o bogată experienţă didactică, cât şi a celor debutanţi. Activităţile desfăşurate în cadrul 

cercurilor pedagogice au fost eficiente şi prin faptul că au contribuit la informarea profesorilor de limbi 

moderne cu noutăţi în specialitate, metodică, la cunoaşterea manualelor alternative, a materialelor 

auxiliare, realizarea corectă şi judicioasă a programelor opţionale, a planificărilor şi a proiectelor 

didactice. Într-un cuvânt, cercurile pedagogice au contribuit la dezvoltarea profesională a tuturor 

profesorilor care predau limbi moderne. 

                    Cercurile pedagogice din semestrul I s-au desfăşurat pe baza unor tematici propuse în 

cadrul Consfătuirilor din septembrie 2010, propuneri care reflectă preocupările şi interesele 

profesorilor de limbi moderne la nivel liceal şi gimnazial. Ele s-au desfăşurat conform graficului, la 

datele şi locaţiile stabilite. Pentru liceu - Colegiul National “Carol I”, 30 octombrie 2010,cu tema “Le 

francais sur les objectifs specifiques”și la gimnaziu cele două cercuri au a avut ca temă “Preparer le 

DELF Junior”, desfășurându-se tot pe 30 octombrie 2010 la Școala nr.30 și la Grupul Școlar Matei 

Basarab.                 

            4. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare 

                    Au fost organizate şi s-au desfăşurat, atât în ţară cât şi în străinătate, în intervalele 

stabilite, cursuri de perfecţionare pentru profesorii de gimnaziu şi de liceu . Au participat atât profesori 

cu experienţă cât şi debutanţi din liceele şi gimnaziile din Craiova şi din judeţ, la cursuri de dezvoltare 

profesională organizate/acreditate de C.N.F.P., furnizor C.C.D. Dolj, în colaborare cu I.S.J. Dolj., cât 

şi la stagii de formare în străinătate. Cursurile au avut impact pozitiv asupra participanţilor care au 

primit certificatul de absolvire. 

         Asigurarea consultanţei în probleme de curriculum, pentru cadrele didactice de 

specialitate s-a realizat prin informări la nivelul cercurilor pedagogice şi în cadrul inspecţiilor tematice.  

Formarea continuă, generală a cadrelor didactice de specialitate, în special a celor foarte tinere, a fost 

intensificată ca prioritate pentru  anul şcolar 2010-2011. Sprijinirea acestora s-a desfăşurat constant, 

prin metodiştii I.S.J., îndrumare, schimburi de experienţă.  Asigurarea consilierii generale şi specifice 

s-a realizat prin valorificarea oportunităţilor oferite de inspecţiile de evaluare instituțională şi de cele 
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de specialitate, pentru diseminarea informaţiilor, instruirea şi îndrumarea celor care au solicitat 

lămuriri. 

         Am organizat întâlniri de lucru în vederea oferirii suportului logistic, cadrelor didactice, 

prin instrumente de evaluare, fişe de observare, organizarea recapitulării finale. 

         S-a  discutat cuprinderea în diverse forme de perfecţionare în anul şcolar 2010-2011, în 

special, a cadrelor didactice debutante. 

          5. Schimburi de experienţă în specialitate 

                    În cadrul activităţii de perfecţionare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice de la 

specialităţile limba franceză, spaniolă şi latină, au fost organizate schimburi de experienţă în 

specialitate într-un număr de şcoli gimnaziale şi licee din Craiova şi din judeţ. Cu această ocazie, au 

fost prezentate activităţi didactice, proiecte didactice, materiale didactice, au fost analizate activităţile 

prezentate, au fost vizitate cabinetele de limbi moderne/sălile specializate, toate aceste activităţi 

contribuind la dezvoltarea profesională şi perfecţionarea cadrelor didactice care predau limbi moderne. 

                6. Organizarea de consultaţii în specialitate 

                     În cadrul Consiliului Consultativ, membrii Consiliului împreună cu inspectorul şcolar de 

specialitate au propus şi au realizat un grafic de consultaţii în specialitate. Aceste consultaţii au 

contribuit la informarea şi instruirea profesorilor debutanţi, cu privire la alcătuirea proiectelor 

didactice, folosirea manualelor alternative, întocmirea planificărilor cât şi modul de desfăşurare a unei 

lecţii. De aceste consultaţii au beneficiat  şi unii profesori cu experienţă. În urma inspecţiilor speciale 

şi curente, concluzionăm că aceste consultaţii sunt dorite de profesori, sunt benefice, eficiente şi sunt 

propuse şi pentru anul şcolar următor. 

7. Concursuri şi olimpiade şcolare 

                    Analiza demonstrează că, datorită pregatirii susţinute desfăşurată de profesori, a crescut 

calitatea pregătirii elevilor, care este foarte bună, lucru datorat şi faptului că profesorii au fost 

preocupaţi de creşterea performanţei şcolare şi de atragerea elevilor către o participare numeroasă, în 

anul şcolar 2010-2011. La faza judeţeană s-au obţinut rezultate foarte bune, iar elevii care au fost 

selectaţi, conform mediei, pentru faza naţională, au fost dintre cei mai buni. La limba franceză, în 

2011, s-au calificat 6 elevi pentru faza naţională, 4 dintre aceştia obţinând distincţii . La limba 

spaniolă,Olimpiada Națională s-a desfășurat la Craiova. Pentru faza naţională s-au calificat 10 elevi 

și  au fost obținute 10 premii şi  menţiuni.  

                    La Concursul național  ”Protegez la nature”județul Dolj a obținut  un premiu I și 4 

premii speciale.                                                      

                    Elevii participanţi la Concursul Naţional „La Şcoala cu Ceas‟, desfăşurat la Râmnicu 

Vâlcea, la nivel gimnazial, au obţinut numeroase premii şi menţiuni, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.22 

’’Mircea Eliade’’, evidenţiindu-se. 

                    Au fost obţinute o serie de distincţii şi la Concursul Internaţional de Cultură şi 

Civilizaţie Franceză ”Cangurul Lingvist”. 

       Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare a avut în vedere interesul sporit al 

elevilor pentru concursurile de creaţie/interpretare/recitări/traduceri/discurs public/cultură şi 

civilizaţie la nivel judeţean/interjudeţean/national: “Dor de Eminescu”(clasele V-XII, 14 ianuarie 

2011,G.S.Energetic), “Cangurul Lingvist” (28 ianuarie 2011), “Marin Sorescu” (clasele V-VIII, 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.33+Şcoala cu clasele I-VIII Nr.39 “Nicolae Bălcescu”), 

”Francophon,Francophan”, (Școala nr.31, martie 2011) ”Decouvrir le francais a travers les 

jeux”(LTH.Coandă) 

      8. Rezultate la examene 

                    Rezultatele bune şi foarte bune de la examenele de sfârşit de ciclu: clasa a VIII-a şi 

Bacalaureat, certificarea competenţelor lingvistice- clasa a XII-a, au dovedit buna pregătire a elevilor 

de la aceste niveluri şi faptul că au fost asigurate toate condiţiile pentru o bună desfăşurare a 
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examenelor de admitere în clasa a IX-a cu program bilingv şi a examenului de Bacalaureat. S-a 

constatat buna pregătire a elevilor prin aplicarea de teste în diferite etape ale anului şcolar şi grija 

deosebită a profesorilor pentru atingerea standardelor necesare obţinerii unor rezultate cât mai bune.  

                    În sesiunea mai-iunie 2011, la Proba C a examenului de Bacalaureat, la limba 

franceză, din totalul de 1591 candidaţi înscrişi, au fost prezenţi 1591, absenţi 0, 0 candidaţi 

eliminaţi,1559 reușiți. 

                    La limba franceză, au fost recunoscute şi echivalate Certificatele de competenţă 

lingvistică, ca Proba C a examenului de Bacalaureat, unui număr de ........ candidaţi. 

                    La Proba C a examenului de Bacalaureat, la limba spaniolă, din totalul de 65 candidaţi 

înscrişi, au fost prezenţi 65, absenţi 0, 0 candidaţi eliminaţi,65 reușiți. 

                    La limba spaniolă, au fost recunoscute şi echivalate Certificatele de competenţă 

lingvistică, ca Proba C a examenului de Bacalaureat, unui număr de …… candidaţi. 

9. Inspecţia şcolară 

        Inspecţia şcolară a fost realizată conform graficului I.S.J.Dolj şi graficului inspectorului 

şcolar de specialitate. Au fost efectuate inspecţii tematice în unităţile de învăţământ din sector, 

curente, speciale, tematice de specialitate şi de evaluare instituţională de tip R.O.D.I.S. Inspecţiile 

realizate au contribuit la sprijinirea unităţilor de învăţământ inspectate şi a personalului didactic, în 

îmbunătăţirea activităţii. Au fost semnalate, de fiecare dată, atât aspectele pozitive cât şi cele negative, 

folosindu-se dialogul, discuţiile, înţelegerea reciprocă, îndrumarea pe baza unor relaţii de colaborare şi 

sprijinire. Această modalitate de a privi inspecţia şcolară este eficientă şi contribuie la dezvoltarea 

unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice. 

          În elaborarea criteriilor şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a calităţii 

demersului educaţional, am urmărit: 

-concordanţa dintre planurile de învăţământ şi profilurile pentru care se şcolarizează; 

-valabilitatea programelor utilizate de Colegiile, Liceele, Grupurile Şcolare şi Şcolile cu clasele 

I-VIII inspectate; 

-modul de întocmire a planificărilor anuale şi semestriale; 

-analiza conţinuturilor ştiinţifice transmise elevilor conform cu curricula-urmărirea corecţiilor  

aduse la C.D.L. şi C.D.S., în urma controalelor efectuate; 

-analiza dotării cabinetelor, a sălilor de limbi moderne, în perspectiva realizării tuturor 

cerinţelor din curricula; 

-urmărirea progresului şcolar în corelaţie cu cerinţele din standardele de pregătire                

 profesională; 

-analiza protocoalelor de parteneriat. 

                Au fost întocmite rapoarte, predate în timp util Inspectorului Şcolar General Adjunct , pentru 

inspecţiile tematice şi cele de tip R.O.D.I.S., iar pentru cele curente şi speciale, rapoartele au fost 

întocmite în registrele unităţilor de învăţământ în care au fost efectuate respectivele inspecţii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         10. Activitatea de formare profesională şi managerială proprie 

  Formarea continuă, generală a cadrelor didactice de specialitate, în special a celor foarte 

tinere, a fost intensificată ca prioritate pentru  anul şcolar 2010-2011. Sprijinirea acestora s-a 

desfăşurat constant, prin metodiştii I.S.J., îndrumare, schimburi de experienţă, participări la cursuri de 

formare-organizate de CCF Timișoara în colaborare cu CCD Dolj, seminarii la nivel judeţean şi 

naţional. 

              Asigurarea consilierii generale şi specifice s-a realizat prin valorificarea oportunităţilor oferite 

de inspecţiile tematice şi de cele de specialitate, pentru diseminarea informaţiilor, instruirea şi 

îndrumarea celor care au solicitat lămuriri. 

  Am organizat întâlniri de lucru în vederea oferirii suportului logistic, cadrelor didactice, prin 

instrumente de evaluare, fişe de observare,  

  11. Concluzii şi propuneri 
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                     În baza Raportului privind starea învăţământului la disciplinele limba franceză, spaniolă 

putem concluziona că activităţile propuse, desfăşurate/realizate au fost la nivelul standardelor 

naţionale, fiind eficiente şi atingându-şi obiectivele.  

 
 

 LIMBA ŞI LITERATURA  ROMÂNĂ 

OBIECTIVE PRIORITARE: 

      1. Creşterea calităţii procesului de învăţământ în cadrul disciplinelor (asigurarea condiţiilor 

optime pentru desfăşurarea actului instructiv-educativ). 

     2.  Creşterea randamentului şcolar. 

      3. Preocuparea pentru planificarea şi proiectarea conţinutului şi cerinţelor programelor şcolare 

(monitorizarea realizării proiectării didactice, proiectării la nivelul catedrelor/comisiilor). 

      4. Focalizarea actului didactic pe achiziţiile finale ale învăţării, având în vedere examenul de 

evaluare națională , examenul de bacalaureat, olimpiadele şi concursurile şcolare etc. . 

      5. Atingerea standardelor educaţionale specifice disciplinelor inspectate, nivelul de performanţă 

atins de elevi conform curriculum-ului naţional şi local. 

      6. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare, şedinţe de lucru, ateliere, instruiri de 

specialitate etc. . 

      7. Realizarea unui sistem de comunicare rapid, eficient, transparent între inspectorul de 

specialitate şi cadrele didactice. 

      8. Participarea la programe de formare şi autoformare continuă în managementul educaţional, 

inspecţie şcolară şi informarea la zi în domeniu. 

      9. Promovarea proiectelor de inovaţie. 

    10. Eficientizarea activităţii cadrelor, comisiilor metodice, cercurilor pe disciplină. 

 

1. CALITATEA DEMERSULUI DIDACTIC 

În anul şcolar 2010-2011 s-a urmărit, ca obiectiv  central, asigurarea calităţii demersului didactic 

în unităţile de învăţământ, pentru realizarea tuturor obiectivelor din Curriculumul Naţional. 

Permanent, prin inspecţiile efectuate, prin ședințele periodice şi prin consultaţiile de specialitate, 

personalul didactic de specialitate a fost sprijinit în perfecţionarea metodelor şi a stilurilor de 

predare, în cercetarea psiho-pedagogică, în modernizarea metodologiei didactice de predare, astfel 

încât actul didactic să fie congruent cu aptitudinile şi interesele elevilor, transformând demersul 

didactic din unul reproductiv în unul formativ, participativ – activ. 

Pe întreg parcursul anului şcolar s-au consultat următoarele surse: planificări anuale, semestriale şi 

pe unităţi de învăţare, caiete de notiţe şi teme ale elevilor, cataloage, portofolii ale elevilor, 

portofolii ale profesorilor, documentele responsabilului de catedră. S-a asistat la ore, s-au purtat 

discuţii cu membrii catedrelor, cu echipa managerială a şcolii, cu elevi si părinţi. S-a constatat că 

profesorii sunt, în general, receptivi la schimbările de ordin metodologic apărute în ultimul timp. 

Majoritatea desfăşoară activităţi de calitate, într-un climat de muncă cooperant. S-a  asigurat, în 

general, conţinutul ştiinţific, iar lecţiile s-au desfăşurat corect din punct de vedere metodic. 

Evaluarea elevilor a fost făcută ritmic şi stimulativ, în toate momentele lecţiei. Temele pentru acasă 

au fost, în general, bine alese, în concordanţă cu noile conţinuturi. Nu întotdeauna, însă, s-au 

respectat particularităţile de vârstă ale elevilor şi nivelul lor de cunoştinţe, iar verificarea – în mod  

cantitativ şi calitativ –  s-a realizat, uneori, formal. 

În general, strategiile didactice folosite au fost corespunzătoare şi eficiente. Au existat însă şi cazuri 

când profesorii au apelat doar la metode tradiţionale, sufocând elevii cu un discurs expozitiv. De 

asemenea, tot ca un aspect negativ înregistrat, este şi acela că se lucrează în timpul unei lecţii numai 

frontal, uitându-se a se lucra în grupuri, individual sau pe echipe, deşi acest aspect a fost înregistrat 

şi anul trecut  şi s-a atras atenţia asupra lui ori de câte ori  a existat  prilejul . 

Înregistrăm, în continuare, în cadrul subcapitolului următor, punctele slabe şi punctele tari, pe care 

le-am semnalat în urma inspecţiilor efectuate. Chiar dacă aceste aspecte au fost semnalate şi  în anul 

şcolar precedent, o mare parte din ele, continuă să fie de actualitate. 

2. INSPECŢII SCOLARE 
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 În timpul anului şcolar au fost efectuate inspecţii tematice de specialitate, inspecţii speciale de 

perfecţionare, inspecţii RODIS.  

Inspecțiile speciale pentru obținerea definitivatului în învățământ precum și pentru obținerea 

gradului didactic I și II au fost efectuate de metodiști, alături de inspectorii școlari de specialitate. 

Metodiști-În urma concursului de metodiști au fost selectați 56 de profesori care au fost implicați în 

inspecții 

-semestrul I/80 de inspecții speciale de perfecționare 

-semestrul II/54 de inspecții speciale de perfecționare 

Obiectivul inspecțiilor a fost evaluarea capacității conceptual-proiective a activității didactice și a 

calității procesului de predare/învățare/evaluare. 

Inspecțiile s-au derulat conform planificării efectuate de inspectorii de specialitate, s-au întocmit 

rapoarte de inspecție curentă conform Ghidului Metodologic. 

Ca surse de informare s-au folosit: 

-documentele școlare oficiale de proiectare a activității curriculare, extracurriculare și de la nivelul 

școlii 

-proiectele didactice pentru lecțiile asistate 

-datele colectate prin observarea activitățile asistate 

-caietele de teme și de notițe ale elevilor, proiecte, portofolii 

-cataloagele claselor, fișele de lucru ale elevilor, materialele didactice  auxiliare  

-rezultatele la teste de evaluare, examene, concursuri, activități extracurriculare 

-discuțiile cu conducerea unității școlare, cu cadrele didactice, cu elevii și, unde a fost cazul, cu 

părinții 

În urma efectuării acestor inspecţii se pot concluziona unele aspecte, concretizate în câteva puncte 

tari şi puncte slabe, cu recomandarea că punctele slabe (care vor fi prezentate în cadrul 

consfătuirilor de anul acesta) să fie, pe cât posibil, eliminate în anul şcolar următor. 

Puncte tari  

-s-au realizat progrese importante în trecerea de la predarea în și pentru sine a unor cunoștințe de 

limbă la abordarea funcțională și aplicativă a acestora, în  calitatea lor de elemente care contribuie 

la structurarea unei comunicări coerente și eficiente; 

-a crescut ponderea acordată exprimării orale față de cea scrisă, accentul mutându-se semnificativ 

pe producerea unor mesaje proprii; 

-obiectivele au fost centrate pe formarea de capacități proprii folosirii limbii în contexte de 

comunicare-producerea mesajelorr și receptarea mesajelor; 

-s-a pus accent pe interacțiunea comunicațională percepută atât în plan personal(competențe grefate 

pe informația obținută, pe activități sau acțiuni, pe formularea unor opinii, pe emoții și sentimente, 

pe contexte și interrelaționări sociale) cât și în plan științific(exersarea funcțiilor limbajului, 

identificarea erorilor gramaticale și de exprimare, respectarea regulilor gramaticale); 

-la lucrările scrise semestriale a scăzut ponderea itemilor dependenți de manualul după care se 

predă, iar evaluarea a urmărit mai puțin capacitățile reproductive ale elevilor și a vizat , în principal, 

capacitățile, abilitățile și deprinderile formate la elevi de-a lungul anilor de școlaritate; 

-la concursurile școlare, itemii au vizat creativitatea elevilor, conexiuni inter și trandisciplinare din 

perspectiva educației integrate, diferențierea conținuturilor din punct de vedere calitativ și cantitativ 

pe etape ale concursului, prin elaborarea de eseuri sau au vizat analiza complexă la prima vedere; 

-s-au promovat metodele activ-participative care solicită în egală măsură pe toți elevii clasei, ca 

parteneri ai demersului didactic, alături de profesori; 

Puncte slabe 
-s-a înregistrat o palidă circulație de tip curricular, o consecință fiind aceea că planificările sunt 

puternic dependente de manualul după care se lucrează, cu precădere în școlile din mediul rural; 

-mai sunt ,totuși, mulți elevi care nu se simt motivați în a participa diferențiat la etapele lecției, în 

raport cu propriile cunoștințe, întrucât profesorul nu aplică strategiile adecvate; 

-tema pentru acasă nu-și atinge scopul decât parțial; aceasta este fie prea complexă, fie 

nediferențiată, elevul nu are posibilitatea de a-și alege un anumit tip de exerciții, conform cu datele 

personalității sale, adesea verificarea este formală sau absentă; 
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-de cele mai multe ori se lucrează numai frontal cu elevii, neglijându-se lucrul în echipe, în perechi 

sau individual; 

-documentele din cadrul comisiei metodice sunt elaborate uneori, în mod formal și superficial; 

-există profesori care transformă activitatea didactică într-o prelegere, uitând de metodele activ-

participative; 

-pregătirile suplimentare cu elevii pentru evaluarea națională și bacalaureat nu se4 deasfășoară 

conform graficelor stabilite; 

-există discrepanțe între nivelul real al elevilor, consemnat prin notele în catalogul clasei și notele 

obținute la examene; 

-este eliminată motivația intrinsecă a elevilor pentru performanță; 

    3. ACTIVITATEA ÎN  CADRUL CERCURILOR PEDAGOGICE ÎN ANUL 2010/2011 
GIMNAZIU/LICEU 

În anul şcolar 2010-2011, activitatea metodico-ştiinţifică şi de perfecţionare a profesorilor de 

limba română a fost organizată în aşa fel, încât să permită aplicarea noilor rigori ale reformei în 

învăţământ, în perspectiva integrării ţării în Uniunea Europeană. Astfel, obiectivele urmărite au fost: 

asigurarea continuităţii procesului educaţional prin diminuarea „pragurilor” dintre ciclurile de 

învăţământ, dezvoltarea curiozităţii intelectuale a elevilor, a abilităţilor de comunicare şi a creativităţii 

acestora. Activitatea cercurilor pedagogice din gimnaziile și liceele din județul Dolj a fost structurată 

pe trei teme care au îmbrăcat diferite forme de manifestare.  

În semestrul I, tema cercului a fost : Interpretarea textului literar în funcție de vârsta elevului 

lector şi s-a desfăşurat, în Craiova, la Şcoala Nr. 22„Mircea  Eliade” și C.N.Frații Buzești(sectorul 

I), respectiv la Şcoala nr. 36 Gheorghe Bibescu și G.Ș.Electroputere  (sectorul II) în data de 20 

noiembrie(pentru liceu) și 27 noiembrie 2010(pentru gimnaziu). Celelalte activităţi de cerc s-au derulat 

la şcolile generale din localităţile Unirea, Țuglui, Băilești, Murgași,Ișalnița, Băilești, Calafat 

Programul s-a remarcat prin secvenţele demonstrative (de bună practică); work-shop; atelierele de 

lucru, prezentări ale suportului teoretic.  

Ca o reuşită a acestor activităţi, se cuvine menţionată implicarea mai multor școli în fiecare 

sector (aprox. 5 școli participante ,dintre care una este gazdă), încercând o implicare activă a acestora, 

dar și o prezență satisfăcătoare la cercuri .Participarea mai multor cadre didactice  a evidențiat faptul că 

în multe școli s-a schimbat stilul didactic , s-a pus accent pe implicarea elevilor în actul didactic, 

aceștia devenind actorii principali, iar profesorul fiind numai un ghid care îndrumă și sprijină 

activitatea de învățare.  

Activitățile derulate în cadrul cercului la liceu au inclus: 

1.Activități demonstrative-secvențe filmate: 

 Proiect transdisciplinar- Modalitate de receptare a textului literar la clasa a IX-a- prof. dr. 

Daniela Nedelcuț, C.N.Carol I 

 Estetica simbolistă-Premisa liricii moderne, secvență cu elevii, prof. Lelioara Ciorîia, 

Gr.Șc. Traian Vuia 

 Ipostaze ale adolescenței( Romanul adolescentului miop, de Mircea Eliade, De veghe în 

lanul de secară, de J.D. Salinger), secvență filmată, prof. Daniela Bălă, Liceul Teoretic 

Ștefan Odobleja. 

 Receptarea textului epic( Moara cu noroc , de Ioan Slavici), secvență filmată, prof. Geta 

Olaru , Liceul Teoretic Ștefan Odobleja. 

Interpretarea literaturii aservite ideologiei comuniste în funcție de experiența de lectură a 

elevilor din clasa a XII-a- studiu de caz-proiectare, catedra de limba și literatura română, Liceul 

Teoretic Tudor Arghezi. 

2. Sesiune de referate: 

 Lectorul și opera- prof. I.Nicolaescu, Grupul Școlar Traian Vuia, prof. Livia Petrică, 

Grupul Școlar Malu Mare 

 Lecția de literatură-baza receptării operei literare, prof. Camelia Corbeanu, Liceul Teoretic 

Ștefan Odobleja 

 Conversația euristică- modalități de receptare și analiză a textului literar de la detaliu la 

semnificație, prof. Mădălina Marcu, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja 

 Metode hermeneutice, prof. Andreea Dima, Grupul Școlar Electroputere 
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 Abordarea textelor literare din perspectiva inteligențelor multiple, prof. Drăguț Clara, 

Grupul Școlar Electroputere 

 Cultivarea interesului elevilor pentru lectură, prof. Geta Timu, C.N.Carol I  

La gimnaziu s-a pus accent pe activități practice de tip work-shopuri care au urmărit 

interrelaționarea elev-profesor și profesor-profesor, efectul fiind schimbul liber de informație 

specializată. S-au organizat două work-shopuri: Interpretarea textului literar epic în funcție de 

vârsta elevului lector prin metode alternative moderne având ca suport nuvela Două loturi, de 

I.L.Caragiale și Interpretarea textului literar liric în funcție de vârsta elevului lector. De asemenea, 

s-a realizat un sondaj de opinie cu privire la descongestionarea actualelor programe școlare. 

Profesorii au fost solicitați să numească competențele specifice și conținuturila asociate pe care le 

vizează interpretarea textului literar. 

Cercul s-a încheiat cu o fișă de evaluare a activității. Pe o scară de la 1-10, participanții au notat 

calitatea activității, resursele materiale, durata fiecărei etape, complexitatea, pertinența exemplelor. 

Strategiile, metodele și tehnicile utilizate în activitățile didactice susținute au promovat 

învățarea prin cooperare și colaborare. Învățând să colaboreze unii cu alții, elevii constată că 

scopurile personale ale fiecăruia pot fi realizate prin munca în echipă și că succesul grupului 

depinde de contribuția fiecărui membru al său. Profesorii au aplicat metode care să potențeze 

funcționalitatea minții, să stimuleze capacitatea ei de explorare și descoperire, analiză și sinteză, 

raționare și evaluare: Brainstormingul, tehnica ciorchinelui, metoda mozaic, cubul, metoda 

piramidei, metoda cadranelor. 

Au fost evidențiate valențele formative ale metodelor interactive: 

-stimularea implicării active a elevilor în sarcina didactică; 

-exersarea capacității de analiză a elevilor; 

-stimularea ințiativei elevilor; 

-valorificarea potențialului creativ, a originalității elevilor; 

-încurajarea autonomiei elevului și promovarea învățământului prin cooperare; 

-responsabilizarea elevilor în rezolvarea sarcinilor; 

-dezvoltarea gândirii critice și a capacității de argumentare; 

-promovarea valorilor morale-toleranță, corectitudine,etc. 

 În semestrul al II-lea, s-au desfăşurat două activităţi de cerc pe data de 14 mai 2011și 7 mai 

2011. Activitatea de cerc pedagogic la gimnaziu a avut ca temă Evaluarea în cadrul examenelor 

naționale (Evaluarea Națională)- dezbatere privind aplicarea criteriilor de evaluare în mod coerent 

și obiectiv) susţinută la -Școala nr. 18 Sfântul Dumitru, Școala Specială Sfânta Mina, Școala nr.21 

Gheorghe Țițeica, Școala nr.9 (sector I) ,Școala Specială Sfântul Vasile, Școala nr.16, Școala nr. 

38, Școala nr.39(sector II). La liceu, activitățile desfășurate au avut ca temă Evaluarea în cadrul 

examenelor naționale (Bacalaureatul) și s-au desfășurat pe 7 mai 2011 la C.N. Nicolae Titulescu, 

L.T.Henri Coandă, G.Ș. Charles Laugier, G.Ș.Energetic, Liceul Adventist (sector I) și la 

Seminarul Teologic Ortodox, C.T.Ion Mincu, G.Ș. Ilie Murgulescu, G.Ș.nr.3 George 

Bibescu(sector II). 
Demersul pedagogic a constat în secvenţe demonstrative, momente artistice, ateliere de lucru. 

Acestor activităţi li s-a adăugat prezentarea unei mape tematice, precum şi a unor secvenţe teoretice în 

power-point. În conţinutul activităţilor desfăşurate, s-a îmbinat modernul cu tradiţionalul, s-au 

experimentat câteva secvenţe noi, generate de temele cercului. Activităţile propuse au vizat câteva 

situaţii de comunicare, dar şi câteva tehnici, accentuându-se aspectul ludic al acestora, atât de modern 

şi  de eficient. Realizarea mapei tematice şi a suportului teoretic s-a dovedit extrem de eficientă, în 

consonanţă cu aspectele informatizate ale demersului didactic. Ceea ce s-a remarcat a fost, însă, că nu 

la toate orele de curs pot fi folosite aceste tehnici de activizare a comunicării orale a elevilor, în special 

în ceea ce priveşte literatura. 

Tema cercului a prilejuit dezbateri cu privire la importanța evaluării și la aspectele cognitive, 

educative și formative pe care le implică.Profesorii au purtat discuții cu privire la îmbunătățirea 

sistemului de evaluare în funcție de cerințele programelor de învățământ actuale. Perspectiva 

proiectării curriculare solicită o nouă modaliatate de organizare a examenelor. Funcția acestora devine 

una prioritar formativă, de evaluare pozitivă, care asigură o selecție școlară implicită. Această nouă 

funcție determină înlocuirea examenelor de admitere cu examene de absolvire (examenul național la 
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sfârșitul cls. a VIII-a, de bacalaureat), proiectate, realizate și finalizate pe criterii unitare. Examenele de 

acest tip angajează responsabilitatea fiecărui profesor, evaluabilă în termenii managementului 

pedagogic la nivelul raportului dintre resursele investite la intrarea în sistem și produsele obținute la 

ieșirea din sistem. Structura și rolul examenelor actuale vizează evaluarea de capacități, competențe și 

aptitudini. Introducerea unui sistem de criterii-descriptori de performanță-răspunde și necesității de 

asigurare a compatibilității în acordarea notelor în funcție de calitatea răspunsului dat de elevi. În 

discuțiile purtate profesorii au adus argumente în favoarea introducerii unor astfel de criterii calitative: 

-potențialul lor formativ, în sensul conștientizării de către elev a cerințelor, a sarcinilor de lucru 

și a performanțelor așteptate; 

-stimularea elevului de autoevaluare a nivelului sau de pregătire în diverse momente ale 

procesului de învățare; 

-creșterea transparenței procesului de apreciere și de notare în scopul sporirii credibilității 

judecății de valoare în cadrul evaluării curente, cu consecințe directe asupra examenelor; 

S-au organizat activități de bună practică privind  tipurile de itemi.  Profesorii participanți au 

elaborat itemi obiectivi, subiectivi și semiobiectivi, au exprimat opinii cu privire la avantajele și 

limitele privind utilizarea itemilor, au realizat modele de teste de evaluare, au prezentat proiecte de 

lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor, s-au implicat în activități de tip work-

shop:Abordarea textului literar și nonliterar în procesul de evaluare(catedra de limba și literatura 

română de la Gr.Șc.Matei Basarab, Craiova) și Receptări pluriperspectivale ale textului la prima 

vedere(catedra de limba și literatura română de la Școala nr.18 Sfântul Vasile, Craiova). Au fost puse 

în discuție și dificultățile întâmpinate de elevi în rezolvarea subiectelor tip evaluare națională și 

bacalaureat. De obicei, elevii întâmpină dificultăți în interpretarea unui text (literar/nonliterar), 

identificarea trăsăturilor generale și particulare ale stilurilor funcționale precum și exprimarea unui 

punct de vedere.Au fost stabilite categorii probabile de profesori examinatori după gradul de exigență 

în notare, după atitudinea și comportamentul docimologic. 

ÎN CONCLUZIE, profesorii de limba română s-au dovedit foarte preocupaţi de promovarea 

noilor rigori metodologice şi pedagogice în demersul educaţional, fapt demonstrat şi prin activităţile 

desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice. Se impune însă o mai mare implicare a profesorilor tineri, 

care, din nefericire, nici fizic nu participă la aceste activităţi de perfecţionare, după cum dovedeşte lista 

cu prezenţa. Există,  de asemenea, şcoli care n-au avut niciun reprezentant le cele trei activităţi de cerc, 

motiv pentru care propunem ca în anul şcolar 2010-2011, acestea să fie implicate în desfaşurarea 

activităţilor de cerc pedagogic și chiar să vină în întâmpinarea acestora cu propuneri de activități 

metodice.Este de subliniat faptul că activitatea metodică a cercurilor pedagogice nu este 

facultativă, constituie o necesitate care impune o proiectare și planificare riguroasă . Totodată, 

cercurile pedagogice trebuie concepute în așa fel încât să dezvolte și să mențină receptivitatea pentru 

nou, un tonus cultural care să elimine formalismul și apatia. 

        Chiar dacă rezultatele obţinute în anul şcolar precedent au fost bune, considerăm că este 

necesar  ca în anul şcolar următor să eliminam neajunsurile, punctele slabe înregistrate, astfel încât 

întreaga activitate să fie vizibil îmbunătăţită in toate compartimentele mai sus menţionate. 

      Pentru aceasta ne propunem următoarele: 

 Creşterea calităţii demersului didactic; 

 Strategiile didactice moderne să se caracterizeze printr-o permanentă deschidere la înnoire, 

la inovaţie:  

o Valorificarea tuturor metodelor în vederea antrenării elevilor, a participării lor efective 

la dobândirea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor; 

o Accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor de instruire utilizate în activitatea 

de predare-învăţare-evaluare; 

o Aplicarea cu prioritate a metodelor activ-participative centrate pe elev; 

 Sporirea exigenţelor în ceea ce priveşte pregătirea elevilor în vederea participării la 

examenele naţionale; 

 Stragerea şi stimularea profesorilor de limba şi literatura română în pregătirea elevilor pentru 

a participa la olimpiadele şcolare sau la alte concursuri; 

 Creşterea calităţii acţiunilor desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice ; 
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 Sprijinirea şi îndrumarea profesorilor debutanţi în formarea profesională cu sprijinul 

profesorilor metodişti şi prin cursuri de perfecţionare special organizate; 

 Continuarea implementării platformei  A.E.L. atât la nivel gimnazial, cât şi la nivel liceal; 

 Organizarea de noi acţiuni în colaborare cu alte judeţe, cu Societatea de Stiinte Filologice – 

filiala Dolj, cu Biblioteca Judeţeană Alexandru și Aristia Aman, cu Universitatea din 

Craiova/ Facultatea de Litere, cu Uniunea Scriitorilor. 

 

 ARTE 

 1 Încadrarea cu personal didactic 

 La nivelul judeţului există peste 160 cadre didactice calificate – majoritatea la Liceul de Artă 

„Marin Sorescu” - din care 70 cadre didactice cu gradul didactic I, 21 cadre didactice cu gradul 

didactic II , 18 cu gradul didactic definitiv şi 8 debutanţi. Dintre aceştia un număr semnificativ de 

suplinitori calificaţi sunt colaboratori, fiind angajaţi la Filarmonica Oltenia sau Teatrul de Operă şi 

Operetă. Suplinitorii necalificaţi la cele două discipline– peste 20 – care au fost testaţi în cursul lunilor 

august nu  pot face faţă cerinţelor noilor programe şcolare şi nici a celor ce vizează educaţia artistică a 

tinerilor .  

 În urma controalelor efectuate la unităţi şcolare din Craiova şi judeţ, s-a constatat că 

majoritatea cadrele didactice necalificate nu şi-au realizat planificarea anuală şi semestrială în 

concordanţă cu cerinţele programei şcolare.  

 2 Asigurarea cu manuale şcolare 

 Din controalele efectuate la unităţile şcolare s-a constatat că aprovizionarea cu manuale şcolare 

a fost realizată în proporţie de aproximativ 70 %. La clase au existat atât manuale noi cât şi manuale 

din anul şcolar trecut , asigurându-se astfel parţial manuale pentru buna desfăşurare a procesului de 

învăţământ.  

 În ce priveşte Liceul de Artă , se resimte acut lipsa manualelor de specialitate (teorie-solfegiu, 

armonie, Istoria muzicii, Istoria artei, partituri pentru instrumente ). Cele existente sunt editate în anul 

1993-1994, fiind deosebit de dense iar partiturile pentru studiul instrumentelor sunt degradate şi în 

număr insuficient. 

 3 Curriculum 

Pentru implementarea Curriculumului Naţional la gimnaziu şi liceu, s-a proiectat şi s-a 

desfăşurat la nivelul fiecărei unităţi şcolare un program consistent şi coerent de măsuri . Astfel s-au 

urmărit următoarele aspecte:  

1. Implicarea cadrelor didactice în diferite forme şi modalităţi de abilitare curriculară organizate de 

I.Ş.J., C.C.D. şi MECTS, activităţi metodice, consfătuiri ale cadrelor didactice, activităţi demonstrative 

în cadrul comisiilor metodice din şcoli.  

2.Monitorizarea , prin inspecţia şcolară, a parcurgerii ritmice şi integrale a programelor şcolare, cu 

respectarea strictă a modificărilor în conţinuturi şi precizărilor de aplicare transmise de MECTS, 

stimularea creativităţii cadrelor didactice în identificarea celor mai eficiente acţiuni de învăţare pentru 

realizarea obiectivelor şi competenţelor din programele şcolare; 

3.Implementarea în cadrul C.D.Ş. a unor discipline care vin în întâmpinarea aşteptărilor elevilor şi 

care să asigure realizarea progresivă a descentralizării curriculare  

4.Utilizarea ghidurilor metodologice de aplicare a programelor şcolare şi personalizarea proiectării 

didactice în funcţie de resurse; 

5.Organizarea de simpozioane, lecţii demonstrative, sesiuni de referate metodice, etc. în vederea 

realizării exigenţei de centrare a demersului didactic pe elev, pe interesele şi aşteptările acestuia. 

4 Calitatea demersului didactic 

Activitatea didactică a fost proiectată şi realizată la aria curriculară “Arte” având ca obiectiv central 

continuarea reformei curriculare în specialitate. Din inspecţiile efectuate (specialitate, RODIS, 

tematice, curente şi speciale) s-au constatat următoarele aspecte : 

 - realizarea proiectării didactice în acord cu noile programe de Educaţie muzicală şi Educaţie 

plastică şi cu cerinţele unei proiectări didactice eficiente stabilite cu prilejul consfătuirilor cadrelor 

didactice . La unităţi şcolare precum Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Colegiul Naţional „Fraţii 

Buzeşti”, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Şcoala nr. 2 „Traian”, Şcoala nr. 21, Şcoala nr. 
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22, Liceul Teoretic „Independenţa” Calafat şi altele,  proiectarea didactică a fost realizată pornindu-se 

de la obiectivele şi competenţele precizate de programele şcolare iar conţinuturile au fost selectate şi 

adecvate obiectivelor prin  esenţializare şi descongestionare . 

 - demersul didactic a fost centrat pe elev ca partener activ al demersului educaţional 

renunţându-se la strategii didactic expozitive . În unităţile şcolare din mediul rural şi mai ales în cazul 

profesorilor necalificaţi se păstrează modalităţi tradiţionale de realizare a procesului de învăţare prin 

transmitere – receptare a informaţiei.  

 - în predarea disciplinelor din aria curriculară “Arte” cadrele didactice au urmărit realizarea 

progresului şcolar pe parcursul anului şcolar şi a ciclului de învăţământ precum şi dezvoltarea 

personală a elevilor. La disciplinele din aria curriculară “arte” a fost valorificată latura educaţională a 

conţinuturilor acţionându-se pentru dezvoltarea sensibilităţii artistice , a capacităţilor de interpretare a 

actului artistic. S-a constatat insuficienta preocupare pentru realizării sălilor specializate şi a dotării cu 

material didactic nou şi eficient precum şi o lipsă acută a instrumentelor muzicale (în special 

instrumente de suflat) şi a partiturilor la Liceul de Artă “Marin Sorescu”. 

 - s-au realizat programe pentru CDS în acord cu structura şi cerinţele stabilite. S-a constatat că 

în unele unităţi şcolare se manifestă superficialitate atât în ceea ce priveşte alegerea opţionalelor cât şi 

în realizarea lor neţinîndu-se cont de resursele materiale şi umane, de specificul şcolii sau de comanda 

socială. 

 Pentru creşterea eficienţei actului de predare-învăţare, participarea tuturor profesorilor de arte 

la diferite forme de perfecţionare devine în noile condiţii o necesitate .Comisiile metodice ale 

profesorilor din aria curriculară “Arte”  îşi propun , prin documentele de proiectare a activităţii de 

perfecţionare, activităţi precum “Rolul audiţiei muzicale în creşterea eficienţei orei de muzică” sau 

“Modalităţi de apreciere a lucrărilor plastice”.  S-a constatat însă că prin modul general de realizare nu 

au fost suficient de atractive şi eficiente .  

 Calitatea actului de predare-învăţare, de educare estetică a elevilor este evidenţiat de rezultatele 

obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare precum şi la admiterea în învăţământul superior . 

 Aceste rezultate reprezintă expresia efortului colegilor noştri de stimulare a performanţei în 

învăţământul artistic, judeţul Dolj situându-se  în primele 10 judeţe din ţară . 

 În vederea ameliorării disfuncţiilor constatate în predarea disciplinelor din aria curriculară 

“Arte” se impun următoarele direcţii de acţiune: 

 realizarea unor întâlniri comune a profesorilor care predau disciplinele din aria “Arte” în care să se 

dezbată probleme de interdisciplinaritate ; 

 utilizarea mai eficientă a materialelor didactice specifice disciplinelor ; 

 realizarea unor concerte lecţie şi a unor expoziţii de artă plastică care să fie prezentate de către 

profesori şi elevi ; 

 realizarea de parteneriate educaţionale cu instituţii de cultură şi artă din Craiova, 

 participarea cadrelor didactice calificate la cursurile de perfecţionare organizate de Academia de 

muzică şi Academia de arte plastice din Bucureşti sau din alte centre universitare ; 

 organizarea de cursuri de pregătire şi consiliere psiho-pedagogică pentru cadrele didactice 

debutante sau aflate în curs de calificare; 

5. Activitatea în cadrul cercurilor pedagogice 

 În anul şcolar 2010-2011, au fost organizate activităţi metodice la unităţi şcolare din Craiova şi 

judeţ . La disciplina Educaţie muzicală s-au evidenţiat activităţile desfăşurate  la Colegiul Naţional 

„Fraţii Buzeşti” şi Colegiul Naţional „Elena Cuza” iar la disciplina Arte plastice / Arte vizuale 

activităţile desfăşurate la Liceul Teoretic „H. Coandă” şi Şcoala nr. 18 „Sf. Dumitru. Cercurile 

pedagogice desfăşurate au avut o mare eficienţă având în vedere accentul care se pune pe punerea în 

valoare a patrimoniului naţional atât la ciclul gimnazial cât şi la cel liceal. 

 6. Perfecţionarea cadrelor didactice 

 Perfecţionarea cadrelor didactice s-a realizat atât prin cursurile organizate prin CCD cât şi prin 

acţiuni organizate de MECTS şi ISJ Dolj.  

 În anul şcolar 2010 – 2011   au fost efectuate la nivelul ariei curriculare Arte,  peste 15 inspecţii 

curente şi speciale cadrelor didactice care s-au înscris la grade didactice .  

 7 Concursuri şi olimpiade şcolare 



111 

 

 În lunile decembrie 2010 şi ianuarie 2011 s-au desfăşurat la nivelul unităţilor şcolare mai multe 

concursuri şi spectacole dedicate sărbătorilor de iarnă precum şi a altor evenimente. 

În urma desfăşurării concursurilor şi olimpiadelor şcolare – etapa zonală şi naţională – elevii 

doljeni au obţinut rezultate remarcabile. Un merit deosebit îl au elevii Liceului de Artă „Marin 

Sorescu” care au obţinut numeroase  premii la etapele zonale şi naţionale. De asemenea trebuie 

menţionate Corul de cameră al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” şi Corul mixt al Liceului de Artă 

care au obţinut importante premii la etapa zonală a Concursului Naţional coral ce s-a desfăşurat la 

Piteşti. 

 8 Inspecţia şcolară  

          În ceea ce priveşte realizarea obiectivelor şi cerinţelor Programei de Educaţie muzicală şi 

Educaţie plastică/vizuală în spiritul strategiilor reformei, s-a urmărit valorificarea parcurgerii materiei 

conform proiectărilor didactice, precum şi a modului în care s-a asigurat conţinutul ştiinţific al 

activităţilor didactice . 

           Inspecţiile şcolare efectuate s-au desfăşurat,  conform RODIS - inspecţii curente şi specialitate 

la mai multe unităţi şcolare din municipiu şi judeţ. 

          Inspecţiile curente şi speciale  s-au realizat atât în Craiova cât şi la unităţile şcolare din judeţ , 

cum ar fi : Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”,Şcolile Nr. 2 „Traian”, 

21. 22 şi Calafat.   De asemenea s-au efectuat inspecţii conform RODIS  cuprinse în Graficul unic de 

îndrumare şi control al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj la, Şcoala Vârtop, , Colegiul Tehnic „Şt. 

Milcu” Calafat, Şcoala Moţăţei etc. 

   In urma controalelor efectuate, s-au constatat atât aspecte pozitive cât şi aspecte negative. 

Proiectarea didactică a fost elaborată în general corect, ţinându-se cont de programa şcolară şi de 

modificările aduse acesteia. La unităţile şcolare din judeţ şi Craiova unde funcţionează cadre didactice 

necalificate s-au întâlnit situaţii în care proiectarea didactică a fost elaborată după programa anilor 

trecuţi, deşi s-a atras atenţia la Consfătuirea cadrelor didactice asupra elaborării corecte a acesteia. 

Aceste cadre didactice au fost îndrumate în elaborarea corectă a proiectării didactice semestriale, 

ţinându-se cont de modificările aduse programei şcolare.   

            În ce priveşte dotarea cabinetelor de specialitate, s-a constatat că acestea nu sunt dotate 

corespunzător, din lipsa aparaturii audio. Totuşi există unităţi şcolare care au cabinete de specialitate 

dotate corespunzător cum ar fi cele de la Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”, Şcolile Nr. 2 „Traian”, 29, 

30, 31, Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Şcoala nr. 2 Calafat . 

9.Organizarea de consultaţii de specialitate 

La nivelul ariei curriculare Arte au fost organizate consultaţii de specialitate atât pentru cadrele 

didactice debutante cât şi pentru cadrele didactice care s-au înscris pentru obţinerea gradelor didactice. 

Atât Membrii Consiliului Consultativ cât şi metodiştii ariei curriculare Arte au prezentat programele 

pentru examene revizuite precum şi noutăţile privind susţinerea acestora.   

 

 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

Obiective şi dimensiuni ale învăţământului preşcolar: 

• Creşterea calităţii sistemului de educaţie preşcolară prin promovarea şi dezvoltarea conceptului 

de educaţie individualizată şi timpurie 

• Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară !a educaţie, asigurarea echităţii în 

educaţie 

• Dezvoltarea colaborării cu parteneri sociali 
 

 Analiza SWOT                                                                         

    Puncte tari 
 

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copiii de       vârstă preşcolară; 
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 Stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, 

socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia; 

 Realirarea unui demers educativ bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, 

organizarea eficientă a mediului şi activităţilor de învăţare; 

 Asigurarea de şanse egale şi acces la servicii de calitate în unităţile de educaţie timpurie potrivit 

drepturilor copilului (Convenţia ONU şi legislaţia naţională); 

 Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de  realizarea a 

demersurilor educaţionale la vârstele timpurii; 

 Respectarea şi sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor. 

 Asigurarea echităţii în educaţie pentru copiii rromi, copiilor cu dizabilităţi şi celor care provin 

din comunităţi dezavantajate socio- economic; 

• Armonizarea obiectivelor Curriculumului Naţional cu cel Local; 

• Cadre didactice calificate; 

 Preocuparea conducerii unităţilor preşcolare /şcolare pentru 

dezvoltarea bazei didactico- materială; 

Dezvoltarea colaborării cu parteneri sociali; 

 Amenajarea spaţiului educaţional conform cerinţelor noului curriculum.  

Puncte slabe 

• în unele grădiniţă nu sunt asigurate condiţiile necesare activităţilor instructive educative; 

• în mediul rural sunt încă grădiniţe în care nu există dotarea minimală; 

• în grădiniţele cu program prelungit numărul copiilor cuprinşi depăşeşte cu mult numărul 

maxim stabilit de lege; 

• lipsa profesorilor de sprijin, a psihopedagogilor mai ales în mediul rural; 

• neimplicarea unor directori şi cadre didactice în dezvoltarea bazei materiale ,în identificarea 

resurselor extrabugetare; 

• derularea formală a unor proiecte şi programe 

• respectarea fişei postului(programul de lucru) 

 lipsa de originalitate în pregătirea materialelor suport pentru:simpozioane,proiecte,programe  

etc; 

Oportunităţi 

• Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare continuă a cadrelor didactice; 

• Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea învăţământului preşcolar; 

• Stimularea educatoarelor cu competenţă creatoare în elaborarea şi editarea materialelor 

auxiliare care sprijină aplicarea Curriculumului Naţional şi cel Local; 

Mediatizarea prin mass-media a realizărilor, 
 

Ameninţări 

 Nevoia de fonduri pentru reabilitarea, dotarea tuturor grădiniţe din judeţ; 

• Lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru nou, pentru propria perfecţionare; 

• Prezenţa slabă în grădiniţe a psihologilor şcolari care ar sprijini copiii cu nevoi speciale; 

• Numărul mare de copii în grupă(în special în mediul urban) 

CONSTATĂRI 

 Se aplică corect Curriculumul Naţional; 

 Activităţile opţionale, extinderile şi aprofundările   sunt alese conform cerinţelor programei, 
respectând nivelul de vârstă al copiilor, nevoile  copiilor, cerinţele părinţilor şi sunt vizate de 
ISJ; 

• Comisiile metodice şi cercurile pedagogice funcţionează pe baza unor planificări 

funcţionale; 

• Spaţiile educaţionale în majoritatea grădiniţelor sunt amenajate conform cerinţelor actuale, 
astfel sunt create sectoare pentru mai multe domenii: „ Arta", „Ştiinţa", „Bibliotecă",,, 
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Construcţii''Jocuri de creaţii", „Lumea poveştilor" etc. Educatoarele stagiare întâmpină 
greutăţi în elaborarea planificărilor calendaristice, în elaborarea programelor pentru 
activităţile opţionale; 

• Documentele şcolare, portofoliile educatoarelor şi a directoarelor sunt completate; 
 

 

 Calitatea curriculum-ului               
CONSTATĂRI POZITIVE 

• Cunoaşterea şi respectarea Curriculumului Naţional 
• Se aplică corect programa şcolară, respectând particularităţile de vârstă şi nivelul de dezvoltare 

al copiilor preşcolari; 
• Educatoarele folosesc auxiliare didactice structurate pe nivel de vârstă şi pe domenii de 

activitate; 
• Planificările calendaristice sunt corect întocmite şi au un caracter funcţional; 

• Programele pentru activităţile opţionale sunt elaborate conform cerinţelor programei şcolare, 
respectă metodologia în vigoare,dar le lipseşte originalitatea şi nu sunt adaptate specificului 
local; 

• Planificările activităţilor comisiilor metodice vizează utilizarea de noi strategii didactice, 
metode active, metode alternative Intensificarea transferului de experienţă şi informaţie 
didactică între educatoare(în multe cazuri au caracter formal); 

• S-a intensificat studiul individual, ca o formă personalizată de perfecţionare; 
 

CONSTATĂRI   NEGATIVE 

• Sunt grădiniţe din care lipseşte sectorizarea mediului educaţional; 
• în unele grădiniţe lipsesc materiale didactice, echipamentele didactice sau sunt deteriorate, 

inadecvate vârstei; 

• în general, cadrele didactice realizează individualizarea instruirii şi educării, respectiv tratează 
diferenţiat copiii/mai mult la inspecţii; 

• La activităţile obligatorii, comune se lucrează de cele mai multe ori frontal, cu tot grupul; 

• Utilizarea predominantă a strategiilor didactice tradiţionale, 
• Verbalismul excesiv al educatoarelor; 
• Lipsa de stimulare a copiilor în participarea directă şi activă la activităţi; Educatoarele nu 

creează copiilor condiţii necesare pentru a lucra în ritm propriu; 

• Opţionalele sunt copiate de pe internet; 
 

Programul şi calitatea actului managerial:                              

CONSTATĂRI POZITIVE     

 Grădiniţele cu personalitate juridică dispun de un management de calitate; 

• Asumarea responsabilităţii de către managerul instituţiei, în vederea realizării unui proces 

de educaţie de calitate; 

• Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale din instituţie; 

• Realizarea unei colaborări eficiente cu comunitatea locală, cu părinţii copiilor, cu agenţi 

economici şi cu ONG-uri; 

•  proiectarea unei oferte educaţionale care răspunde cerinţelor şi nevoilor copiilor preşcolarilor (în 

majoritatea cazurilor) 

CONSTATĂRI NEGATIVE 
• Neimplicarea unor directoare şi cadre didactice în dezvoltarea bazei materiale și în identificare 

resurselor extrabugetare(altele decât cele de la părinți) 

 Lipsa unui control riguros în toate sectoarele din grădinițe; 

Parteneriatul cu părinţii şi comunitatea locală: 

CONSTATĂRI POZITIVE                                                       

 Asumarea responsabilităţii de către managerul instituţiei, în vederea realizării unui proces de 

educaţie de calitate; 
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 Realizarea unei colaborări eficiente cu comunitatea locală, cu părinţii copiilor, cu agenţi 

economici şi cu ONG-uri; 

 Asigurarea circulaţiei informaţiei,corecte,pertinente; 

CONSTATĂRI NEGATIVE 

•Neimplicarea comunităţii si a părinţilor în dezvoltarea bazei materiale, în identificarea resurselor 

extrabugetare; 

 

 SOCIO-UMANE 

INCADRAREA CATEDRELOR CU NORME/POSTURI DIDACTICE 

 Planul de şcolarizare pentru disciplinele socio-umane, aplicat in acest an şcolar in judeţul Dolj, 

a asigurat, cu aproximaţie, aproape 30 de norme didactice de filozofie/logică şi argumentare, 20 norme 

didactice de psihologie, 30 de norme didactice de economie si educaţie antreprenorială  si 30 norme de 

cultură civică, iar in mediul rural circa 25 de norme didactice de cultura civică. 

   PUNCTE TARI: 

- posturile didactice, disponibile la începutul anului şcolar, au fost acoperite cu profesori 

calificaţi, titulari şi suplinitori,  în majoritatea unităţilor de învăţământ; 

- se realizează  stabilitatea cadrelor didactice suplinitoare pe posturi, prin aplicarea criteriului 

continuităţii, prevăzut în Metodologia de mobilitate a cadrelor didactice. 

PUNCTE SLABE: 

               -  orele de cultură civică din unele unităţi şcolare din mediul rural, puţine ca număr, nu pot 

constitui posturi didactice distincte, fiind predate de cadre didactice de alte specialităţi. 

ASIGURAREA MANUALELOR SCOLARE 

In toate şcolile, elevii din clasele VII-X au avut la dispoziţie manuale alternative gratuite pentru 

studierea disciplinelor socio-umane. Pentru clasele XI-XII au fost precizate, la consfătuirile cu 

profesorii de ştiinţe socio- umane din septembrie 2010 şi septembrie 2011, manualele alternative 

avizate de M.E. C. T.S. precum şi modalitatea de realizare a comenzilor după studierea tuturor 

ofertelor editurilor respective. Deşi obiectivul stabilit cu profesorii a fost procurarea unui număr cât 

mai mare de manuale, cu prilejul inspecţiilor efectuate s-a constatat ca in numeroase unităţi şcolare  

numărul de manuale aflate in posesia elevilor a fost insuficient.                           

   CURRICULUM 

În anul şcolar 2010-2011, pentru disciplinele socio-umane prevăzute spre studiu în gimnaziu, 

precum şi în clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului se aplică noile programe şcolare aprobate prin ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în anul 2009. 

Elaborarea unor noi programe şcolare a fost determinată astfel: 

- pentru învăţământul gimnazial, de adoptarea modelului de proiectare curriculară pe competenţe, 

care a înlocuit modelul de proiectare curriculară pe obiective; 

- pentru învăţământul liceal, de adoptarea unor noi planuri-cadru de învăţământ (Ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3410/2009, privind aprobarea planurilor-

cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de 

zi şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3411/2009 privind aprobarea 

planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera 

tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral). 

                 In  anul şcolar 2010-2011, profesorii de ştiinţe socio-umane din judeţul Dolj au aplicat cu 

rigoare noutăţile curriculare adoptate de M.E.C.T.S. pentru acest an şcolar: programele şcolare de 

Filosofie– cls. a XII a (cu excepţia filierei tehnologice), Economie Aplicată ( clasa a XII – a – filieră 

tehnologică), Studii Sociale( filiera teoretică, specializarea ştiinţe socio – umane şi filiera vocaţională, 

profil militar, specializarea ştiinţe socio – umane). Au fost prezentate elevilor si discutate programele 
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de ştiinţe socio-umane pentru olimpiadele si concursurile de ştiinţe socio-umane (a căror fază locală s-

a desfăşurat in luna decembrie 2010) şi pentru  examenul de bacalaureat-2011. Pentru realizarea 

calitativ superioară a C.D.S., s-a extins aplicarea programelor de educaţie economică- gimnaziu 

redactate şi pilotate cu foarte bune rezultate de Centrul Român de Educaţie Economică (16 unităţi 

şcolare), cultură civică – liceu - cls. A XI a, programa şi curs opţional pilotat in România de 

Departamentul de Stat al S.U.A. in parteneriat cu M.E.C.I (12 unităţi şcolare ) şi s-a pilotat la Gr.Şc.” 

Traian Vuia” cursul opţional Drepturile omului – drepturile refugiaţilor”, în cadrul Proiectului pilot 

realizat de M.E.C.I. şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. 

            A fost îmbunătăţită calitatea celorlalte programe aplicate in cadrul C.D.S. la nivelul judeţului. 

Pentru creşterea calităţii procesului de instruire si de educare a elevilor, afirmată prin rezultatele 

învăţării, pentru optimizarea aplicării metodologiilor de dezvoltare a curriculumului, a metodelor de 

predare si învăţare, a evaluării şi certificării, profesorii de ştiinţe socio - umane din judeţul Dolj au 

frecventat si au absolvit cursuri de abilitare curriculară organizate la nivel judeţean, regional sau 

naţional,devenind la rândul lor formatori. Apreciem calitatea activităţii celor 3 formatori naţionali 

pentru cultură civică-liceu şi celor 5 formatori naţionali pentru educaţie economica-gimnaziu şi 

învăţământ primar. 

   ORGANIZAREA CONSFĂTUIRILOR ŞI A CERCURILOR PEDAGOGICE 

              Activitatea didactică la disciplinele socio-umane, curriculară şi extracurriculară, a fost 

proiectată şi s-a realizat în contextul reformei  învăţământului românesc, pornindu-se de la principiul 

că « educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi ea priveşte modelarea 

multidimensională şi anticipativă a factorului uman. Extinderea Curriculum-ului Naţional a impus şi 

exigenta utilizării manualelor alternative în predarea-învăţarea ştiinţelor socio-umane. 

Abilitarea şi perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor de ştiinţe socio – umane din jud. Dolj s – 

a realizat în cadrul consfătuirilor anuale cu cadrele didactice şi cercurilor pedagogice. 

          Temele dezbătute, dezbaterile provocate si activităţile practice susţinute şi-au dovedit eficienta 

în îmbunătăţirea prestaţiei didactice şi a rezultatelor obţinute in acest an de către elevii din unităţile 

şcolare ale judeţului la disciplinele socio-umaniste. 

 O atenţie deosebită s-a acordat înţelegerii de către cadrele didactice de ştiinţe socio-umane a 

faptului ca proiectarea şi realizarea demersului didactic pornesc de la obiective de referinţă si 

competenţe specifice spre conţinuturi (unitatea de învăţământ), că evaluarea este parte integrantă a 

procesului de învăţare, asigurând feed-back-ul activităţii, că activităţile de învăţare trebuie diversificate 

pentru captarea interesului elevilor şi asigurarea participării lor active la demersul didactic. 

S-a pus un accent sporit pe educaţia civică necesară formării generale dar şi pentru a răspunde 

imperativelor integrării europene.     

                     Prin tematica si mod de organizare si desfăşurare, cercurile pedagogice au reprezentat 

modalităţi eficiente de formare si perfecţionare profesională în vederea aplicării riguroase a 

curriculum-ului naţional si local, pentru formarea personalităţii libere, autonome şi creative a elevilor, 

descongestionarea, esenţializarea si accesibilizarea conţinuturilor, realizarea evaluării eficiente etc.  

Au fost selectaţi profesorii metodişti ai I.S.J. Dolj pentru discipline socio-umane: 

                     Ştiinţele socio-umane  constituie discipline de examen opţionale în cadrul examenului de 

bacalaureat. S – au prezentat elevilor programele de examen şi structura itemilor de evaluare pentru 

fiecare disciplină, pregătirea pentru aceste examene fiind   realizată pe baza ghidurilor de evaluare 

pentru ştiinţe socio – umane realizate de C.N.E.E. S – a  pornit de la constatarea că aplicarea riguroasa 

a curriculum-ului naţional, respectiv parcurgerea integrala a programelor şcolare, familiarizarea 

elevilor cu rigorile examenului de bacalaureat,cu tipurile de itemi, exersarea modului de rezolvare a 

subiectelor pot conduce la realizarea unui procent de promovabilitate a examenului de toţi elevii care 

au optat pentru disciplinele socio-umane. 

Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat au fost meritorii: 100% procent de promovabilitate. 

ORGANIZAREA DE CONSULTAŢII Î N SPECIALITATE 
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Examenul de titularizare, suplinire  

 S-a realizat prin concurs naţional şi organizat de I.S.J. Dolj. La disciplinele socio-umane nu a 

existat nici un post titularizabil ci doar posturi pentru suplinire. Au fost realizate  comisiile de evaluare 

astfel: 

1. comisia evaluatori psihologie şi filosofie  

2.comisia evaluatori sociologie 

3.comisia evaluatori cultură civică 

4.comisia evaluatori economie  

5.comisia evaluatori consiliere  

PROGRAME DE PERFECŢIONARE 
Activitate de perfecţionare şi abilitare curriculară a cadrelor didactice, cu profesori de ştiinţe socio-

umane în calitate de formabili, prin cursuri de: 

 Consiliere şi orientare - profesori gimnaziu  

  Euroteacher „ Interculturalitate”, „Educaţie pentru economie de piaţă funcţională şi cetăţenie 

democratică” 

                 Pentru a veni in sprijinul profesorilor debutanţi si a celor care urmau să-şi susţină gradele 

didactice, inspectorul de specialitate, responsabilii de cercuri pedagogice şi profesorii metodişti au 

asigurat consilierea acestora in ceea ce priveşte proiectarea activităţilor si desfăşurarea lecţiilor cu 

elevii oferindu-le modele de proiectări didactice si posibilitatea de a asista la activităţi didactice 

susţinute de profesori cu experienţă. Cu ocazia cercurilor pedagogice,activităţilor de anvergură din 

cadrul comisiilor metodice, convocărilor metodiştilor şi conducătorilor de cerc au fost realizate 

schimburi de experienţă pentru clarificarea cerinţelor realizării calităţii actului didactic. 

                              

   

 MATEMATICĂ 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL 

 Pentru anul şcolar 2010/2011, matematica a avut un total de 572 norme (342 urban şi 230 

rural), din care: 470 norme pentru titulari (298 urban şi 172 rural), 84 norme pentru suplinitori. Au 

existat 383 ore predate de către titulari, la plata cu ora, 78,60 norme ocupate de către suplinitori (29,51 

urban şi 49,09 rural), precum şi 2,14 norme personal didactic asociat (pensionari).  

ASIGURAREA CU MANUALE ŞCOLARE 

 La consfătuirea cadrelor didactice au fost prezentate manualele avizate de M.E.C.I. şi acţiunea 

a fost continuată în centrele de documentare din unităţile de învăţământ în care activează responsabilii 

cercurilor pedagogice, precum şi prin expoziţiile organizate de C.C.D.  Dolj şi filialele sale din judeţ.  

S -au asigurat manualele pentru clasele I – X. 

 CALITATEA DEMERSULUI DIDACTIC ÎN SPECIALITATEA MATEMATICĂ 

 Evaluarea calităţii predării şi a eficienţei muncii fiecărui profesor de matematică s-a făcut 

consultând următoarele surse: portofolii ale profesorilor, planificările şi proiectele didactice, lecţiile 

propriu-zise, caiete de notiţe şi teme ale elevilor, cataloage, discuţii cu directorii, şefii de catedră, 

profesori, părinţi, elevi. S-a constatat că, în general, profesorii de matematică îşi desfăşoară activitatea 

la un nivel calitativ corespunzător, într-un climat de muncă cooperant şi sunt receptivi la schimbările 

de ordin metodologic apărute. Evaluarea elevilor este realizată ritmic şi stimulativ iar temele pentru 

acasă sunt, de cele mai multe ori, bine alese, corespunzător obiectivelor urmărite, adecvate 

particularităţilor de vârstă şi nivelului de cunoştinţe ale elevilor. 

 Strategiile didactice folosite sunt corespunzătoare, în general centrate pe elevi şi eficiente. S-a 

observat însă că, în unele cazuri, managementul clasei este deficitar, profesorii neacordând atenţia 

cuvenită relaţiei profesor-elev. 

 În cadrul C.D.Ş. s-a pus în evidenţă o paletă largă de programe realizate în conformitate cu 

prevederile M.E.C.T.S. şi s-a remarcat o participare bună a elevilor, denotând atracţia şi interesul 

pentru anumite componente ale disciplinei. 
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ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCURILOR PEDAGOGICE 

În cele 15 cercuri pedagogice (11 gimnaziu şi 4 liceu) s-au dezbătut următoarele teme:  - 

Probleme activ- participative de grup in predarea matematicii. 

          - O problema – mai multe solutii.-30.10.2010 

    şi 

-Probleme de masurare. Aplicatii practice ale matematicii. 

-O problema – mai multe solutii.   – 26.03.2011 

 Aceste teme s-au bucurat de un interes deosebit datorită legăturii lor cu activitatea curentă a 

fiecăruii profesor. 

Desfăşurarea tuturor şedinţelor de cerc s-a făcut conform unor programe bine întocmite, 

transformându-se în adevărate sesiuni de comunicări metodico-ştiinţifice. 

     Trebuie remarcat că participarea la unele cercuri a fost destul de redusă deşi propunerile pentru 

îmbunătăţirea diverselor aspecte din activitate au fost interesante şi se va ţine seama de ele în 

organizarea activităţilor viitoare. 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR DE CALIFICARE PENTRU 

NECALIFICAŢI ŞI DE PERFECŢIONARE 

 Nu au fost organizate  cursuri pentru necalificati, deoarece nu există profesori necalificaţi la 

specialitatea matematică în judeţul Dolj, dar au fost organizate cursuri de perfecţionare cu ajutorul 

profesorilor  metodişti şi cadre universitare organizate de CCD prin programul Euroteacher 1 şi alte 

programe de formare in educatie, avizate deCCD Dolj:”Evaluarea la disciplina matematica”, „Metode 

de invatare  activparticipativa la disciplina matematica. 

SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ ÎN SPECIALITATE 
 Schimburile de experienţă au fost desfăşurate prin sesiuni de referate şi comunicări organizate 

cu prilejul Concursurilor interjudeţene “Ion Ciolac”, “Micul Arhimede”, “Sfera”, „Luis Funar” , 

"Dorin Popovici", „Zona 0”  şi ,,Gheorghe Ţiţeica”. 

REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE TITULARIZARE; ASPECTE REIEŞITE ÎN URMA 

SUSŢINERII EXAMENULUI 

 La examenul de titularizare, suplinire şi detaşare, din 13 iulie 2011, la specialitatea matematică 

s-au înscris 86 candidaţi, fiind prezenţi 50. Notele obţinute au fost în intervalul 1,80 – 9,40; sub 5 s-au 

înregistrat 8 note.  

În etapele mişcării de personal candidatii cu note peste 5 au optat pentru detasare sau suplinire pe 

orele ramase libere in urma rezolvarilor a 18 restrangeri de activitate.  

La examenul de suplinire şi detaşare, din 4 august 2011, la specialitatea matematică s-au înscris 7 

candidaţi. Notele obţinute au fost în intervalul 3,35 – 7,45; sub 5 s-au înregistrat 3 note. 
  

EXAMENELE NAŢIONALE 

CLASA a VIII-a: 

 În anul şcolar 2010-2011 la Evaluarea Nationala de la clasa a VIII au fost inscrisi 6278 elevi 

din care 115 au absentat. 

 Au fost obţinute:                                               

– 70 note de 10. 

– 501 note intre 9-9,99; 

– 574 note intre 8-8,99; 

– 680 note intre 7-7,99; 

– 936 note intre 6-6,99; 

– 1421 note intre 5-5,99; 

– 1097note intre 4-4,99; 

– 549 note intre 3-3,99; 

– 239 note intre 2-2,99; 

– 58 note intre 1-1,99; 

CLASA a XII-a: 
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 La examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2011, au fost înscrişi pentru matematică – 

proba Ec, 5929 candidaţi, din care reuşiţi 2418(42,74%),272 neprezentati si 2 eliminati.  

Au fost obţinute – per total: 

– 15 note de 10. 

– 136 note intre 9-9,99; 

– 175 note intre 8-8,99; 

– 248 note intre 7-7,99; 

– 588 note intre 6-6,99; 

– 1220 note intre 5-5,99; 

– 1495 note sub 3237. 

 Nu s-au prezentat 136 candidaţi, iar 1 elev a fost eliminat din examen. 

 În sesiunea august – septembrie a examenului de bacalaureat 2011 au fost înscrişi la proba D – 

matematică: 3752 candidaţi, reuşiţi 898(57,14%) , neprezentati 610 si 2 eliminati. 

Au fost obţinute – per total: 

 

– 0    note de 10. 

– 0    note intre 9-9,99; 

– 4    note intre 8-8,99; 

– 24  note intre 7-7,99; 

– 161 note intre 6-6,99; 

– 709 note intre 5-5,99; 

– 2242 note sub 5. 

CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 

 In anul scolar 2010-2011 s-au organizat urmatoarele olimpiade si concursuri scolare: 

1. Olimpiada nationala de matematica faza locala-din 12.02.2011, organizata la C.N.Ec.”Gh. 

Chitu”; 

2.Olimpiada nationala de matematica faza judeteana-din 12.03.2011, organizata la  L.T.”Tudor 

Arghezi”; 

1. « 22METS- Mathematics English Testing System » - cls.IV-VIII,  6 noiembrie 2010, Şcoala 

Nr.22 « Mircea Eliade » Craiova (concurs si  simpozion); 

 

2. « Lumina Math » - clasele IV-VIII- 27 noiembrie 2010 in centrele de concurs: Sc. nr. 2, 12, 22, 

36,Craiova, L.T. “Mihai Viteazul” Bailesti, G.S. »Horia Vintila » Segarcea, Sc. cu clasele I-

VIII Filiasi, Sc.nr.2  Calafat, Sc. nr.1 Dabuleni  

3.  «  Micul Arhimede »- cls. IV-VIII, 3-4 decembrie 2010 la Şc.Nr.29  (concurs si  simpozion) 

4. « SFERA »-cls.IV-XII, 19 martie  2011, L.T. “Mihai Viteazul”, Băileşti  (concurs si  

simpozion) 

5. « Luis Funar »- cls.IV-VIII aprilie, Scoala cu clasele I_VIII nr.12 « Decebal » Craiova 

6. « Ion Ciolac »- cls.IV-XII , 7 mai 2011, C.N.”Carol I “Craiova 

7. « Zona 0 » - cls.II-XI, 7 mai 2011, Şcoala Nr.2 « C-tin Gerota » Calafat 

                 (concurs si  simpozion) 

8. “Dorin Popovici”- cls.IV-XII, 14 mai 2011, C.N.”St. Velovan” Craiova 

     (concurs si  simpozion) 

      9. “Micul matematician” – clasele V- VI- 24 mai 2011, la Şcoala Nr.22 « Mircea Eliade » Craiova 

       10. Concursul de matematica interjudetean »Gh. Titeica »- a XXXIII-a editie-27 mai 2011- 

organizat de Facultatea de Matematica si Informatica, Univ.Craiova si I.S.J. Dolj- judete 

participante:Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.- Are doua probe: proba individuala si pe 

echipaje. 

 CONCLUZII, PRIORITĂŢI PENTRU NOUL AN ŞCOLAR ÎN VEDEREA CREŞTERII 

EFICIENŢEI ACTULUI DIDACTIC 

 Rezultatele obţinute în anul şcolar 2010-2011 în învăţământul matematic doljean pot fi 

îmbunătăţite dat fiind potenţialul elevilor şi al profesorilor din judeţul nostru. 

 Pentru aceasta ne propunem următoarele: 
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- creşterea calităţii lecţiilor de matematică; 

- creşterea calităţii evaluării şi prin desfăşurarea cursurilor de formare DeCeE. 

- creşterea calităţii pregătirii elevilor în vederea participării la examenele naţionale; 

- creşterea performanţei la Olimpiada Naţională şi concursurile şcolare de matematică; 

- cooptarea a cât mai multor profesori la cursurile de  perfecţionare; 

- creşterea calităţii acţiunilor desfăşurate la cercurile pedagogice, în special în mediul 

rural; 

- sprijinirea şi îndrumarea profesorilor debutanţi în formarea profesională prin 

organizarea de lecţii demonstrative, teme de pregătire, sesiuni de comunicări metodico-

ştiinţifice, etc. cu sprijinul profesorilor metodişti; 

- atragerea şi stimularea a cât mai multor profesori în pregătirea elevilor pentru examene, 

concursuri, olimpiade; 

- sprijinirea colectivelor de redacţie ale revistelor de matematică la nivel local, judeţean, 

naţional; 

- organizarea de acţiuni împreună cu Filiala Craiova a S.S.M. şi cu Universitatea din 

Craiova. 

                                            

 INFORMATICĂ 

Strategia educaţională în specialitate s-a realizat în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare ale 

învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţiei în plan naţional şi local. 

S-a urmărit:  

 creşterea calităţii actului educaţional, ca bază a realizării societăţii bazată pe cunoaştere; 

 dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente; 

 asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea 

permanentă; 

 dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială a comunităţii locale; 

 realizarea echităţii în educaţie; 

 asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor. 

 1. Încadrarea cu personal didactic 

Încadrarea cu personal didactic a fost realizată la timp, astfel încât la începutul anului şcolar 

toate catedrele vacante şi rezervate au fost ocupate în general cu cadre didactice calificate:151,44 

posturi de informatică, din care 132,65 în mediu urban şi 18,79 în mediu rural. Numărul cadrelor 

didactice titulare este 130,41, numărul cadrelor didactice suplinitoare fiind foarte mic. Cadrele 

didactice care predau discipline informatice în mediul urban în licee sunt cadre didactice cu experienţă, 

perfecţionate prin susţinerea gradelor didactice şi prin cursuri de formare profesională. Numărul 

cadrelor didactice debutante de specialitate informatică a fost în anul şcolar 2010-2011 foarte mic (5 

cadre).  

La nivelul judeţului Dolj există profesori de informatică instructori/formatori locali pentru 

cursurilor de formare profesională derulate prin Casa Corpului Didactic Dolj, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului, firmele Oracle, Microsoft, Siveco, Cisco, profesori implicaţi în proiecte ale 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului care au lucrat la programele pentru Tehnologia 

informaţiei şi ai comunicaţiilor, un profesor care a pregătit elevii din loturile de informatică, un 

profesor în Comisia Naţională de Informatică, profesori care au făcut parte din comisiile de organizare 

şi evaluare a olimpiadei de informatică faza judeţeană şi naţională, precum şi altor concursuri naţionale 

de informatică. 

2. Asigurarea manualelor şcolare 

 În septembrie au fost organizate consfătuirile cadrelor didactice de informatică din judeţ, după 

participarea la consfătuirile naţionale ale profesorilor de informatică. La consfătuirile profesorilor de 

informatică din judeţul Dolj au fost prezentate manualele avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului pentru anul şcolar 2010-2011. Un modul al cursului de perfecţionare 

Euroteacher pentru didactica specialităţii (la al cărui conţinut au lucrat o parte din membrii Consiliului 
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Consultativ la disciplina informatică, coordonat de inspectorul şcolar de specialitate informatică) 

vizează chiar criteriile de alegere a unui manual bun, venind astfel în sprijinul cadrelor didactice. 

La nivelul fiecărei catedre metodice de specialitate din unităţile şcolare s-a optat pentru un 

manual  şcolar  sau  mai  multe.  

S -au asigurat manualele pentru clasele IX – X.. 

 Cadrele didactice au fost sprijinite în alegerea cărţilor de specialitate pentru clasele la care nu 

există manuale avizate şi prin existenţa grupului de discuţii pentru profesorii de informatică din judeţul 

Dolj: info_dolj@yahoogroups.com, astfel existând analize care au vizat experienţa profesorilor în 

utilizarea materialelor didactice. 

Profesorii din judeţ s-au implicat în realizarea de ghiduri şi auxiliare didactice, în scopul 

suplinirii lipsei manualelor şcolare la unele clase, auxiliare care au fost avizate la nivelul ISJ Dolj 

conform regulamentului în vigoare. 

3.Curriculum şcolar 

La consfătuirile profesorilor de informatică din judeţul Dolj din luna septembrie au fost 

discutate programele şcolare. În Consiliul Consultativ la disciplina informatică din luna septembrie s-

au avizat programele şcolare pentru curriculum la decizia şcolii la disciplinele informatice. 

Dat fiind propunerea de conţinuturi conform intereselor elevilor şi conform cerinţelor de piaţă, 

şi în anul şcolar 2010-2011, au existat opţionale de informatică propuse la nivel primar şi gimnazial şi 

semnificativ pentru clasele I-IV, o problemă fiind în continuare inexistenţa în mediul rural a cadrelor 

didactice calificate care predau discipline informatice  

S-a impus participarea la cursurile de perfecţionare şi asigurarea calităţii la disciplinele 

informatice prin intermediul cursurilor propuse de Casa Corpului Didactic Dolj, organizate prin 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi firma Oracle România, respectiv cursul 

derulat în luna  februarie, fiind implicaţi 25 profesori din Dolj, pentru studiul platformei Thinkquest, 

dar şi pentru perfecţionarea prin cursul Oracle "Modelarea de date şi programarea SQL", precum şi 

prin cursul "Programare PLSQL" 

 4.Calitatea demersului didactic în specialitate. 

Pentru evaluarea calităţii predării şi a eficienţei activităţii fiecărui profesor de informatică s-au 

utilizat următoarele surse: planificări şi proiecte didactice, portofolii, asistenţe la lecţii, caiete de notiţe 

ale elevilor, cataloage, discuţii cu directorii, şefii de catedră, profesori, elevi, rezultate obţinute la 

olimpiade şi concursuri şcolare, la examene naţionale, etc.  

Demersul didactic a urmărit aplicarea politicilor educaţionale din perspectiva realizării 

educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii şi formarea competenţelor conform curriculum-ului şcolar. 

Proiectarea activităţii didactice a fost realizată în conformitate cu curriculum-ul naţional, fiind 

centrată pe obiective şi competenţe şi a fost elaborată în conformitate cu  reperele  metodologice în 

vigoare.  

Demersul pedagogic a fost în majoritatea cazurilor proiectat pe unităţi de conţinut care au vizat 

comportament,  cunoaştere, înţelegere şi aplicare.  

Metodele de predare au pus accent pe formarea unor competenţe, a cunoaşterii de tip 

procedural care permite asimilarea de noi informaţii şi operarea cu acestea, şi nu simple acumulări de 

cunoştinţe, ca în didactica tradiţională. 

În  cadrul  procesului  de  învăţământ,  activităţile  de  predare,  învăţare  şi  evaluare constituie  

elemente  importante  care  se  află  într-o  strânsă  legătură.  Orice  schimbare produsă  la  nivelul 

uneia dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte,  generând  o  adevărată  

reacţie  în  lanţ,  care  impune revenirile şi revizuirile necesare. De aceea,  predarea-învăţarea-

evaluarea  au fost  proiectate  în acelaşi timp, în  marea  majoritate  a  cazurilor.  S-a  utilizat  atât  o  

evaluare  sumativă, cât  şi  iniţială  şi formativă.  

Metodele  tradiţionale de evaluare utilizate  au  fost: probele orale, probele scrise şi probele 

practice, îmbinate cu metodele complementare de evaluare: observarea sistematică a activităţii  şi  a  

comportamentului  elevilor,  investigaţia,  proiectul,  portofoliul,  autoevaluarea. S-a  constatat  la  

unele cadre didactice tinere, fără experienţă didactică, dar cu pregătire ştiinţifică bună, că nu acordă 

întotdeauna  prea  mare atenţie folosirii diverselor metode de evaluare şi nu evaluează ritmic, totodată 

nu acordă atenţia necesară proiectării demersului didactic. S-au constatat adeseori deficienţe metodice 

în cazul cadrelor didactice debutante determinate de o sumară pregătire metodică iniţială, deşi având o 
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bună pregătire ştiinţifică.  S-a încercat îndrumarea acestor cadre didactice, iar în cadrul  cercurilor 

metodice au fost alese teme utile, cu aplicabilitate directă în practică şi menite să atragă elevii spre 

studiul disciplinelor informatice.  Metodiştii şi inspectorul  de specialitate au stat la dispoziţia cadrelor 

didactice debutante, oferind consultanţă ori de câte ori a fost necesar. 

 S-a urmărit: 

 -abordarea interdisciplinară şi crosscurriculară; 

 - corelarea cu alte discipline de specialitate; 

 - folosirea mijloacelor de învăţământ eficiente; 

- formarea priceperilor şi deprinderilor necesare practicării meseriei. 

La orele de teorie şi laborator s-au folosit manuale, culegeri de probleme şi teste grilă, precum 

şi soft-ul aferent. S-a utilizat softul educaţional în specialitate existent, în plus  profesorii de 

informatică, coordonaţi de inspectorul de informatică s-au implicat în realizarea de soft educaţional şi 

monitorizarea elevilor în realizarea de soft educaţional, precum şi participarea la concursuri specifice. 

 Dat fiind faptul că numărul de ore de informatică a fost diminuat considerabil, profesorii de 

informatică s-au simţit ameninţaţi şi a fost generată o adevărată competiţie pentru a menţine viu 

interesul elevilor pentru studiul informaticii. Aceasta s-a materializat prin desfăşurarea unor activităţi 

didactice bine pregătite anterior şi bine realizate, prin participarea unui număr mare de profesori la 

activităţile metodico-ştiinţifice organizate la nivel judeţean şi naţional, prin organizarea profesorilor în 

colective de lucru pentru elaborarea unor materiale didactice auxiliare (culegeri de probleme,  

manuale, etc.).   

 La nivelul ISJ Dolj au fost avizate conform regulamentului existent, auxiliarele curriculare 

realizate de profesori. 

Analizând rapoartele întocmite la inspecţiile curente, speciale şi tematice de către inspectorul 

de specialitate şi de către profesorii metodişti s-a constatat că profesorii desfăşoară activităţi de bună 

calitate. 

 Demersul didactic a permis stimularea receptivităţii faţă de progresul tehnologic şi tendinţele 

acestuia, urmărindu-se astfel utilizarea soft-ului de ultimă oră, raportat şi la posibilităţile existente din 

punct de vedere a dotării laboratoarelor de informatică. S-a insistat pentru antrenarea elevilor în 

activităţi individuale şi în echipă, precum şi pe folosirea unor mijloace de comunicare diverse. În acest 

sens, toate liceele, grupurile  şcolare şi o mare parte din şcolile cu clasele I-VIII beneficiază de 

conectare la Internet şi de cel puţin un laborator de informatică. 

În ceea ce priveşte evaluarea calităţii bazei materiale, a resurselor materiale existente şi 

proiectate în viitor, am constatat că în unele şcoli, dotarea laboratoarelor ar trebui îmbunătăţită. S-a 

îmbunătăţit şi predarea informaticii la gimnaziu în urma dotării şcolilor generale cu reţele de 

calculatoare, dar s-a diminuat foarte mult numărul de ore în şcolile din mediul urban ca urmare a 

micşorării numărului de ore de CDS repartizate la clasă. Numărul calculatoarelor din laboratoare este 

deseori mai mic decât numărul elevilor, lucru ce ar trebui reglat de fiecare unitate şcolară. 

Cadrele didactice au fost conştientizate în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar prin realizarea unui efort comun de îmbunătăţire a procesului de învăţământ pentru 

obţinerea unui grad de conformitate maxim al produsului acestui proces, de integrare ritmică, firească 

în sistemul de învăţământ european. 

CDS-urile sunt realizate conform reperelor metodologice cuprinse în Ghidurile metodologice 

pentru aplicarea programelor şcolare, editate de C.N.C., neprimind avizul decât după respectarea 

acestor cerinţe. 

Pregătirea elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat la disciplina informatică cât şi a 

examenului pentru obţinerea atestatului profesional a stat în atenţia colectivelor de cadre didactice din 

unităţile şcolare cu clase de matematică-informatică, urmărindu-se: respectarea graficului de pregătire 

suplimentară pentru examenul de bacalaureat, evaluarea ritmică şi permanentă a  cunoştinţelor  

elevilor,  verificarea  stadiului de realizare a lucrării practice în vederea obţinerii atestatului profesional 

. 

 Au avut loc în catedrele de informatică din şcoli, acţiuni de simulare a probei scrise  din  aria  

curriculară  corespunzătoare  specializării - informatică  de la examenul  de  bacalaureat  şi pentru 

examenul de evaluare a competenţelor digitale, ale  căror  rezultate  au  fost  discutate ulterior  în  

cadrul  colectivelor  de  catedră  şi  adoptate  măsurile  corespunzătoare. 
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La nivelul unităţilor şcolare s-a realizat o analiză comparativă privind diferenţele între 

rezultatele de la examenul de bacalaureat, disciplina informatică şi media din cei 4 ani de studiu la 

informatică şi a rezultat în general o corelare între evaluarea curentă şi rezultatele obţinute la examenul 

de bacalaureat. 

La nivelul judeţului sub coordonarea inspectorului şcolar de specialitate informatică s-a 

colaborat pe grupuri de lucru în scopul realizării subiectelor pentru examenul de obţinere a atestatului 

profesional la informatică, subiecte care au fost supuse analizei pe grupul de discuţii al profesorilor de 

informatică din judeţul Dolj. 

O  prioritate aparte a constituit-o pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade. Educaţia 

nonformală sau extraşcolară s-a realizat prin cooptarea  elevilor în diverse acţiuni cu caracter aplicativ,  

realizarea de reviste şcolare, realizarea de pagini Web pentru concursurile interjudeţene şi judeţene. 

Astfel, rezultatele la examenul de atestat, concursuri şi olimpiade şcolare au fost foarte bune, iar 

rezultatul elevilor la olimpiada naţională este remarcabil, cel mai bun de până acum. Din cei 9 elevi 

care au reprezentat judeţul Dolj la Olimpiada Naţională de Informatică, toţi au obţinut medalii, 8 

premii şi menţiuni, un elev s-a calificat în lot şi a participat la Olimpiada de Informatică a Ţărilor din 

Europa Centrală ( CEOI ) şi a obţinut medalie de bronz. Şi acestea vin în sprijinul afirmaţiei de mai 

sus, alături de premiile de la faza naţională a Concursului de Informatică Aplicată, Târgu Jiu, 2011, 

precum şi de la alte concursuri interjudeţene şi naţionale. Şi la faza naţională a olimpiadei de 

informatică pentru gimnaziu au reuşit să se califice 12 elevi, un număr foarte mare comparativ cu 

numărul de elevi participanţi din alte judeţe şi din anii anteriori, calificarea realizându-se în funcţie de 

rezultatele obţinute la faza judeţeană. 

Creşterea numărului de Academiii Oracle în judeţul Dolj oferă elevilor posibilitatea studiului 

Oracle de pe site-ul oficial, inspectorul de specialitate contribuind la înscrierea liceelor pentru a deveni 

Academii Oracle, precum şi la înscrierea profesorilor ca instructori.  

Un număr semnificativ de profesori a fost format pentru utilizarea comunităţii Thinkquest.com 

în vederea realizării de proiecte educative în urma participării la cursurile din luna ianuarie şi 

februarie. 

De asemenea la nivelul judeţului există Academiii Cisco în licee, oferind posibilitatea elevilor 

să urmeze cursuri de ultimă oră, puse la dispoziţie de firma Cisco. 

Numărul centrelor de testare şi evaluare ECDL la nivelul judeţului este în creştere. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor debutanţi şi a celor care susţin gradele didactice, 

inspectorul de specialitate, responsabilul de cerc pedagogic şi profesorii metodişti au asigurat 

consilierea în ceea ce priveşte proiectarea activităţilor şi desfăşurarea lecţiilor cu elevii, oferindu-le 

modele de planificări şi proiecte didactice. 

La nivelul judeţului a fost realizat şi un studiu privind domeniile de interes în scopul formării 

profesorilor de informatică. 

Un număr semnificativ de profesori de informatică au absolvit cursuri de formare profesională 

de specialitate şi cursuri de formare de formatori, precum şi cursuri prin care au devenit formatori 

pentru anumite cursuri.  

Se remarcă implicarea profesorilor de informatică în iniţierea şi susţinerea cadrelor didactice de 

alte discipline în utilizarea calculatorului şi în sprijinirea acestora la nivelul unităţilor de învăţământ în 

utilizarea oportunităţilor folosite de utilizarea calculatorului în procesul didactic. 

La nivelul judeţului toţi şefii de catedră din licee au urmat cursul “Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” (INSAM). La rândul lor au format cu 

responsabilitate toţi colegii din catedră pentru utilizarea platformei de evaluare, sprijinind în acelaşi 

timp colegii din celelalte arii curriculare la formarea în şcoală, uneori integrând în grupele lor de 

formare profesori de alte specialităţi (în cazul în care şeful ariei curriculare din care fac parte nu a fost 

format la nivel judeţean). 

Prin acţiunile de îndrumare şi control s-a urmărit creşterea calităţii procesului educaţional. 

Aspecte care trebuie îmbunătăţite: 

1. comunicarea între elevi şi profesori în procesul educaţional; 

2. diversificarea strategiilor de predare-învăţare, 

3. dotarea laboratoarelor de informatică; 

4. încadrarea de ingineri de sistem şi în şcolile generale (cel puţin 1 inginer la 2-3 şcoli) 
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5.Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice. 

În cadrul Consiliului Consultativ al profesorilor de informatică şi la propunerile realizate cu 

ocazia cercurilor pedagogice din anul şcolar anterior, s-a stabilit desfăşurarea a trei cercuri pedagogice: 

pe semestrul I la Grupul Şcolar "Traian Demetrescu", iar pe semestrul al II-lea la Colegiul de Arte şi 

Meserii “Constantin Brâncuşi” şi Colegiul Naţional Economic “Gheorghe Chiţu”. S-a optat pentru 

alegerea acestor unităţi şcolare deoarece cadrele didactice au solicitat implicarea în derularea unei 

activităţi în cadrul cercului. 

Semestrul I: 

 Tema: Metode moderne de predare a TIC. Exemple de bună practică. Oportunităţile introducerii 

CDL-ului "Administrarea calculatoarelor si retelelor" 

Loc de desfăşurare: Grupul Şcolar "Traian Demetrescu" 

Data: 4.12.2010 

Semestrul II: 

 Tema: Eficientizarea procesului educaţional utilizând instrumente web 

 Loc de desfăşurare: Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "Constantin Brâncuşi" Data: 

5.03.2011 

   Tema: A treia dimensiune a imaginii, un pas mai aproape de universul virtual 

 Loc de desfăşurare: Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu " 

 Data: 21.05.2011 

În cadrul acţiunilor desfăşurate, cadrele didactice au pus în evidenţă experienţa didactică de la 

nivelul fiecărei unităţi şcolare şi măsurile întreprinse în scopul optimizării proiectării didactice în 

spiritul exigenţei reformei în învăţământul românesc. 

Activităţile metodice au vizat interdisciplinaritatea, fiind prezentate şi aplicaţii ale informaticii 

şi pentru alte discipline. S-au desfăşurat sub forma unor dezbateri tematice, mese rotunde, activităţi 

demonstrative, pe baza materialelor pregătite. 

Prezenţa cadrelor didactice la aceste acţiuni a fost bună şi a pus în evidenţă interesul crescut al 

acestora pentru tematica propusă. Activităţile desfăşurate au fost eficiente datorită numărului relativ 

mare al profesorilor care s-au implicat în derularea activităţilor planificate, precum şi datorită 

seriozităţii în documentarea şi realizarea materialelor activităţilor propuse 

 Materialele realizate au fost apoi puse la dispoziţia profesorilor pentru a  fi folosite ca suport în 

proiectarea activităţilor şi în lucrul la clasă. 

  În concluzie, se poate spune că activităţile desfăşurate la cercurile pedagogice şi-au atins 

scopul, venind în sprijinul profesorilor, existând permanent o bună comunicare între responsabilul de 

cerc, cadrele didactice, conducerea şcolii gazdă  şi inspectorul şcolar de specialitate. 

6.Experienţe pozitive în domeniul metodicii disciplinei 

 Pentru a veni în sprijinul profesorilor debutanţi şi al celor care urmează să-şi susţină gradele 

didactice, inspectorul de specialitate, responsabilul de cerc pedagogic şi profesorii metodişti au 

asigurat consilierea acestora în ceea ce priveşte proiectarea activităţilor şi desfăşurarea lecţiilor cu 

elevii, oferindu-le modele de planificări şi proiecte didactice. Metodiştii au fost repartizaţi pe unităţi 

şcolare pentru îndrumarea activităţilor debutanţilor. 

 Profesorii au fost consiliaţi să participe la oferta pusă la dispoziţie de Casa Corpului Didactic 

Dolj stabilită în urma colaborării cu inspectorul şcolar de specialitate. 

Astfel, a existat o ofertă diversificată de cursuri propuse prin Casa Corpului Didactic Dolj 

cursuri avizate de M.E.C.T.S. dar şi propuse pe plan local şi prin alte centre şi instituţii de 

perfecţionare profesională: 

 Euroteacher- modul I specialitate informatică şi didactica specialităţii 

 Oracle- Modelare de date şi programare SQL 

 Oracle- Programare PL/SQL 

 Thinkquest.com 

 Iniţiere IT şi Utilizare AEL 

 Iniţiere în utilizarea calculatorului 

 Utilizare TIC: Excel 

 Utilizare TIC: PowerPoint 

 Utilizare TIC: HTML 
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 Intel Teach 

 IT Essentials 1 

Un număr semnificativ de profesori de informatică au absolvit cursuri de formare profesională 

de specialitate şi cursuri de formare de formatori, precum şi cursuri prin care au devenit formatori 

pentru anumite cursuri. 

La nivelul judeţului există 2 formatori naţionali pentru cursurile “Modelare de date şi 

programare SQL”, “Programare în PLSQL” şi “Thinkquest.com”: Roxana Tîmplaru (inspector şcolar 

de specialitate) şi Simona Roşu (profesor Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”), 

Peste 25 de profesori s-au format la nivelul judeţului pentru utilizarea platformei 

Thinkquest.com. Thinkquest.com este o comunitate virtuală care conectează şcoli, profesori şi elevi 

din lume pentru a colabora împreună în realizarea de proiecte şi pentru a schimba experienţe. 

„Thinkquest.com" oferă elevilor şi profesorilor un mediu de lucru colaborativ, cu un grad deosebit de 

interactivitate, care stimulează creativitatea elevilor, dezvoltând în acelaşi timp abilităţile necesare 

pentru utilizarea tehnologiei în activitatea lor de zi cu zi şi în viitoarea carieră profesională". 

Prin intermediul Academiilor Locale  Cisco ale liceelor: Liceului de Informatică “Ştefan 

Odobleja”, Grup Şcolar “George Bibescu”, Colegiul Naţional “Elena Cuza” se desfăşoară cursurile de 

formare profesională CCNA semestrele I,II,III, ITE1 şi Java. 

La nivelul judeţului profesorii de informatică au participat în proiectele de granturi POSDRU. 

În cadrul acestor  proiecte, profesorii de informatică au fost implicaţi în: realizare programă, formare 

etc. 

 Pentru elevii participanţi la concursurile de informatică, s-au organizat de către profesorii de 

informatică şedinţe de pregătire şi consultaţii.  

 S-au realizat parteneriate cu cadrele didactice universitare de la Facultatea de Matematică şi 

Informatică şi de la Facultatea de Automatică, calculatoare şi Electronică, care împreună cu inspectorul 

de specialitate au participat atât pentru coordonarea, realizarea de subiecte şi evaluarea la concursurile 

naţionale, interjudeţene şi judeţene, precum şi la coordonarea şi organizarea conferinţelor, seminariilor, 

dezbaterilor, etc. de specialitate la disciplina informatică. 

7. Schimburi de experienţă în specialitate 

S-a realizat un schimb de experienţă la Liceul de Informatică “Ştefan Odobleja” din Craiova cu 

ocazia  desfaşurării celei de-a zecea ediţii a Concursului Interjudeţean de Programare „Ştefan 

Odobleja”. Au participat cadre didactice universitare de la Facultatea de Matematică-Informatică din  

Craiova, şi de la Universitatea Alba Iulia, cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţele 

Vâlcea, Mehedinţi, Olt, Gorj, Timiş, Argeş. Schimburi de experienţă s-au realizat şi prin parteneriatele 

încheiate între şcoli, precum şi cu ocazia participării profesorilor la concursurile cu elevii şi la 

conferinţe, dezbateri, etc. 

Cadrele didactice s-au implicat în organizarea concursurilor naţionale, interjudeţene şi judeţene, 

a conferinţelor, seminariilor şi meselor rotunde în domeniul informaticii, acestea conducând la 

schimburi de experienţă atât între elevi cât şi între profesori.  Licee implicate în astfel de activităţi: 

Liceul de Informatică “Ştefan Odobleja” (Concursul Interjudeţean de Programare „Ştefan Odobleja”, 

Colegiul Naţional Economic “Gheorghe Chiţu” (Concursul naţional “Tinerii Eco-reporteri”), Colegiul 

Naţional “Ştefan Velovan” (Concurs Interdisciplinar Info-Green), Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” 

(Concursul Pc-Top). 

De asemenea, profesorii de informatică au participat în proiecte de formare europene 

Comenius, la conferinţe, sesiuni de referate, dezbateri, mese rotunde, etc. pe diverse teme de educaţie. 

În plus elevii şi profesorii de informatică mai participă la concursuri interjudeţene şi la 

concursuri care vizează interdisciplinaritatea: 

1.Istorie şi societate în dimensiune virtuală – concurs naţional care implică pagini web sau softuri 

educaţionale 

2.Mesajul meu Antidrog – concurs naţional de pagini web, filme, animaţie 

3.Tinerii Eco-reporteri – concurs naţional de ecologie şi informatică 

Etc. 

 Rezultate foarte bune au fost obţinute de elevii din liceele:  

- Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” 

 - Palatul Copiilor Craiova 



125 

 

 - Liceul de Informatică “Ştefan Odobleja”  

- Colegiul Naţional “Carol I” 

 - Grup Şcolar "Matei Basarab" 

 Rezultate mai slabe s-au obţinut la concursurile de programare atât la nivel naţional cât şi 

judeţean, de către elevii şcolilor generale, o explicaţie în acest sens fiind şi inexistenţa titularilor de 

informatică pe catedrele de opţional.   

9. Examene  

9.1.Bacalaureat  

Cadrele de informatică s-au implicat în derularea pregătiri corespunzătoare în vederea 

examenului la disciplina informatică în cadrul bacalaureatului şi a examenului de evaluare a 

competenţelor digitale. 

Responsabilii de catedră au propus programe de pregătire intensivă la informatică pentru 

bacalaureat, utilizarea testelor de evaluare de specialitate pe acelaşi model cu cele de la examen, 

rezolvarea subiectelor date în anii anteriori la examenele de bacalaureat, a subiectelor propuse pentru 

examenul de bacalaureat din iunie-iulie 2011, etc. 

La nivelul judeţului s-a respectat metodologia în vigoare. Pentru a veni în sprijinul centrelor de 

examen s-a realizat un plan operaţional privind transferul/preluarea/distribuirea pachetelor cu fişiere de 

lucru, a variantelor de subiecte şi a  baremelor de evaluare pentru proba D a examenului de bacalaureat 

2011.  

9.2.Atestatul profesional 

Au fost stabilite la nivel judeţean subiectele de la proba practică a examenului de obţinere a 

atestatului profesional la informatică. Subiecte propuse au fost supuse analizei pe grupul de discuţii al 

profesorilor de informatică din judeţul Dolj. S-au repartizat elevilor temele pentru examenul de atestat 

până la data de 15 ianuarie 2011, teme centralizate la nivelul catedrelor/ comisiilor din unităţile de  

învăţământ. Un număr semnificativ de elevi au participat la examenul pentru obţinerea atestatului 

profesional la informatică desfăşurat în perioada 2-30 mai 2011. S-au înscris 1185 elevi, s-au prezentat 

1144 elevi, existând un procent de promovabilitate de 100%. 

La nivelul judeţului Dolj au existat 18 centre de examen.  

La nivelul fiecărei unităţi s-au planificat şi desfăşurat activităţi de pregătire suplimentară  în 

vederea susţinerii examenului de atestat profesional la informatică. 

A fost realizat raportul privind rezultatele examenului de atestare a competenţelor profesionale 

ale absolvenţilor claselor de matematică –informatică şi de matematică –informatică, intensiv 

informatică. 

10. Inspecţia şcolară 

Prin  acţiunile de îndrumare şi control de la nivelul judeţului Dolj s-a urmărit creşterea calităţii 

procesului educaţional. 

Planurile de inspecţie (frontale, tematice şi de specialitate) s-au realizat ţinând cont de grupurile 

ţintă, resursele umane existente, problemele existente, etc. 

Conform Planificării inspecţiei şcolare a I.S.J. Dolj, în anul şcolar 2010-2011 am participat în 

echipele de inspecţii de evaluare instituţională la: Şcoala cu clasele I-VIII nr.37 “Mihai Eminescu” 

Craiova, Grupul Şcolar Energetic, Grupul Şcolar Malu Mare, Liceul cu Program Sportiv “Petrache 

Trişcu”, Şcoala cu clasele I-VIII Filiaşi, Şcoala cu clasele I-VIII Almăj, Şcoala cu clasele I-VIII 

Dobreşti, Şcoala cu clasele I-VIII nr.33. La acestea s-au adăugat inspecţiile tematice de specialitate 

realizate conform graficului ISJ Dolj: Grupul Şcolar Transporturi Auto,  Grupul Şcolar "Traian 

Demetrescu", Colegiul Tehnic "Ion Mincu", Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu", Colegiul 

Tehnic "C.D.Neniţescu", Grupul Şcolar "George Bibescu", Liceul Teoretic Adventist, Grupul Şcolar 

Transporturi Căi Ferate.  Am realizat 14 inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea gradelor 

didactice, conform planificării departamentului de perfecţionare atât în mediu rural cât şi urban, în 

şcoli şi licee la: Colegiul Naţional “Ştefan Velovan”, Colegiul Tehnic “Ştefan Milcu” Calafat, Şcoala 

cu clasele I-VIII Dobreşti, Grup Şcolar “C.N.Plopşor” Pleniţa, Şcoala cu clasele I-VIII Gherceşti, 

Şcoala cu clasele I-VIII Maglavit, Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Grup Şcolar “Charles Laugier”, 

Grup Şcolar “Dimitrie Filişanu” Filiaşi, Grup Şcolar “George Bibescu” etc. Inspecţiile pentru gradele 

didactice au fost realizate şi de metodiştii ISJ.Dolj la disciplina informatică. 
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În elaborarea criteriilor şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a calităţii demersului 

educaţional, s-a urmărit: 

o valabilitatea programelor utilizate în şcolile inspectate; 

o modul de întocmire a planificărilor calendaristice; 

o parcurgerea curricumului şcolar 

o analiza conţinuturilor ştiinţifice transmise elevilor în concordanţă cu curriculum; 

o evaluarea la clasă 

o urmărirea corecţiilor aduse la C.D.Ş. – uri în urma controalelor efectuate; 

o urmărirea progresului şcolar; 

o analiza dotării laboratoarelor în perspectiva realizării tuturor cerinţelor din curriculum, etc. 

 Operaţionalizarea obiectivelor inspecţiei şcolare sub aspectul “resurse umane-elevi” a urmărit 

performanţele elevilor prin aplicarea de teste, ritmicitatea notării, îmbunătăţirea procentului de 

promovare, atingerea standardelor curriculare, elaborarea şi utilizarea de materiale şi instrumente utile 

în didactica disciplinei. 

 S-a apreciat permanent atmosfera de lucru, interdisciplinaritatea abordării tematicii, influenţa 

disciplinelor opţionale asupra celor din trunchiul comun. 

 S-a realizat controlul şi îndrumarea la nivelul catedrei, între catedre de acelaşi profil din unităţi 

şcolare diferite, pentru a realiza exemplificări de bună practică. 

De asemenea, în inspecţiile şcolare realizate a fost verificată şi activitatea educativă desfăşurată 

de cadrele didactice, eficienţa activităţilor educative, a activităţilor extracurriculare, în formarea unor 

comportamente de viaţă responsabilă în rândul elevilor, implicarea directorului / directorului adjunct / 

coordonatorului de proiecte şi programe educative în rezolvarea unor probleme educaţionale specifice 

apărute în unitatea de învăţământ. 

În urma discuţiilor purtate cu metodiştii şi cu şefii catedrelor metodice de la nivelul unităţilor 

şcolare, cu privire la activitate metodică desfăşurată la nivelul fiecărei unităţi şcolare, am constatat  

următoarele: 

 - la elaborarea planificărilor calendaristice se respectă normele metodologice, conţinutul 

tematic al unităţilor de învăţare, competenţele specifice şi derivate au fost formulate corect şi corelate 

cu metodele şi procedeele didactice, mai există şi situaţii în care nu există proiectarea pe unităţi de 

învăţare; 

 - în activitatea de predare se utilizează mijloace moderne de predare, orele se desfăşoară în 

laboratoare specializate; 

 -  elevii sunt atraşi de disciplinele informatice; 

 - se manifestă în general o bună frecvenţă a elevilor, atât la orele de curs, cât şi la orele de 

laborator. 

Au existat şi situaţii în care activităţile nu s-au desfăşurat conform planificărilor calendaristice, 

profesori care nu acordă atenţia cuvenită dozării timpului la lecţie, atât pe etape, cât şi în ansamblu, 

lipsa proiectării unităţilor de învăţare, nefuncţionalitatea unor calculatoare din laborator, dotarea 

insuficientă cu calculatoare a laboratoarelor de informatică, portofolii incomplete, documentele 

catedrei/ comisiei incomplete. 

 S-a constatat că profesorii de informatică au participat alături de profesori de alte discipline la 

realizarea de proiecte participante la concursuri: Mesajul meu antidrog, Istoria în dimensiune virtuală,  

Info-Green, Tinerii eco-reporteri, etc. 

Am participat la întâlniri cu directorii unităţilor şcolare în vederea prelucrării unor materiale 

primite de la MECTS. 

 Am soluţionat sesizările apărute. 

 Am colaborat permanent cu directorii din sectorul de care răspund şi am analizat activitatea 

directorilor, am participat la cercurile directorilor, am analizat dosarele profesorilor în vederea 

obţinerii gradaţiilor de merit, completărilor de catedră, restrângeri/pretransfer. 

S-a constatat că profesorii de informatică au participat alături de profesori de alte discipline la 

realizarea de proiecte participante la concursuri: Mesajul meu antidrog, Istorie virtuală, Info-Green, 

etc. 

Am realizat parteneriate cu facultăţi, organizaţii, fundaţii în vederea derulării concursurilor, 

conferinţelor, seminariilor, etc. 
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 Ca urmare a utilizării tuturor instrumentelor şi surselor de informare şi evaluare, inspecţia 

şcolară a urmărit identificarea surselor de eficientizare a activităţii în unităţile şcolare. Constatările şi 

recomandările realizate prin rapoarte au fost concretizate prin programe de îmbunătăţire a activităţii, 

prezentate în consiliile profesorale şi monitorizate. 

11. Alte activităţi 

- Cooperare cu Facultatea de Matematică - Informatică şi Facultatea de Automatică şi Calculatoare în 

realizarea activităţii de îndrumare a studenţilor în practica pedagogică 

12. Probleme şi disfuncţii apărute în învăţământul informatic preuniversitar 

Nevoia de fonduri mai mari pentru educaţie pentru dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de 

informatică, întreţinerea şi îmbunătăţirea corespunzătoare a celor existente. 

 Lipsa fondurilor necesare achiziţionării de licenţe pentru software-ul utilizat în laboratoare. 

 Inexistenţa informaticii în trunchiul comun pentru nivelul gimnazial conduce la neutilizarea la 

maxim a reţelelor primite de către şcolile generale.  

 Greutatea preluării şi prelucrării rapide a informaţiei, mai ales în zona rurală. Ar fi benefică 

conectarea la INTERNET a tuturor unităţilor şcolare cu personalitate juridică din judeţ. 

 Inexistenţa profesorilor titulari şi în şcolile generale conduce la schimbarea profesorilor de la 

clasă în aproape fiecare an, în cazul disciplinelor opţionale de informatică.  

 Existenţa unei singure ore de informatică la clasa a IX-a, în cazul claselor de matematică-

informatică. 

 Ineficienţa lucrului în laborator cu întreaga clasă. 

 Existenţa unui număr foarte mic de clase de matematică-informatică intensiv informatică, lucru 

ce va conduce în timp la scăderea rezultatelor la concursurile naţionale de informatică, din 

cauza numărului foarte mic de ore de informatică la clasă. 

 Existenţa unui număr foarte mic de CDS-uri de informatică în şcolile din mediul urban, lucru 

ce va conduce în viitor la scăderea rezultatelor la concursurile naţionale de informatică.  

 Lipsa inginerilor de sistem la majoritatea şcolilor cu clasele I-VIII, în vederea întreţinerii 

corespunzătoare a calculatoarelor şi a reţelei existente în şcoală. 

 Inexistenţa manualelor avizate pentru toate disciplinele informatice şi pentru utilizarea 

diverselor limbaje de programare. 

 Imposibilitatea încadrării cu personal didactic calificat/titular în unităţile şcolare izolate, cu 

efective mici de elevi 

 Oferta gratuită a Casei Corpului Didactic nu acoperă toate cerinţele de formare în domeniu, 

ţinând cont de dinamica domeniului informaticii care presupune formarea permanentă a 

cadrelor didactice şi nu neapărat din 5 în 5 ani. 

 Migrarea cadrelor didactice tinere către domenii mai bine plătite. 

 Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei 

şcolare. 

13. Concluzii  

Se poate aprecia că activitatea desfăşurată la disciplina informatică la nivelul judeţului Dolj în 

anul şcolar 2010-2011 este foarte bună, iar profesorii sunt receptivi la noutăţile impuse de reformă.  

Activităţile propuse şi desfăşurate la disciplina informatică au fost eficiente şi au atins obiectivele 

propuse. 

Se remarcă anul acesta creşterea calităţii demersului didactic, dacă luăm în considerare 

rezultatele excepţionale obţinute la olimpiadele şi concursurile naţionale, precum şi rezultatul de la 

concursul internaţional. 

Se impune găsirea de soluţii pentru întreţinerea reţelelor din şcolile generale şi licee, precum şi 

pentru îmbunătăţirea dotării laboratoarelor de informatică. 

 
 

 

 Tehnologii 
 În anul şcolar 2010/2011 reforma învăţământului profesional şi tehnic a cunoscut noi direcţii de 

acţiune circumscrise următoarelor obiective prioritare naţionale şi regionale: 

 -acces egal şi sporit la educaţie a tinerilor din toate zonele judeţului; 
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 -restructurarea învăţământului din mediul rural; 

 -adaptarea educaţiei profesionale la o societate bazată pe cunoaştere, la solicitările şi rigorile 

unei economii de piaţă funcţionale; 

 -realizarea parteneriatului dintre educaţie, mediul de afaceri şi comunitatea locală, realizarea de 

curriculum în parteneriat. 

Obiectivele de guvernare privind învăţământul preuniversitar au fost respectate şi au fost aplicate 

următoarele strategii: 

 trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum flexibil centrat 

pe formarea de competenţe relevante pe piaţa muncii, pentru dezvoltarea capacităţii de creaţie 

şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii noi; 

 accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii învăţământului; 

 asigurarea coerenţei procedurilor de evaluare şi a examenelor pe baza standardelor naţionale 

adecvate ciclurilor de învăţământ. 

Situaţia resurselor umane-cadre didactice 

În anul şcolar 2010/2011, încadrarea cu personal didactic la disciplinele tehnice, ingineri şi maiştri 

instructori, s-a realizat conform metodologiei în vigoare. Specializările inginerilor din sistem 

corespund domeniilor de pregătire TVET, deci sunt cadre didactice calificate cu excepţia 

specializării ,,silvicultură,,. 

Puncte tari Puncte slabe Măsuri 

Multe cadre didactice au parcurs module de 

reconversie pentru specializări cerute:turism 

şi alimentaţie publică, protecţia mediului 

Excedent de cadre 

didactice pentru 

domeniul mecanic şi 

electric 

Participare la cursuri de 

perfecţionare pentru 

asigurarea calităţii în ÎPT 

Asigurarea manualelor şcolare 

Puncte tari Puncte slabe Măsuri 

Pentru disciplina ,,educaţie 

tehnologică,, s-a realizat aprovizionarea 

şcolilor prin I.S.J. Dolj. La consfătuirea 

cadrelor didactice de specialitate s-a 

discutat oferta de manuale alternative, 

ghiduri metodologice, auxiliare 

curriculare apărute, precum şi criteriile 

de alegere a unui manual bun. 

 

Există module pentru 

care nu există 

ghiduri, manuale sau 

alte materiale 

auxiliare utile în 

demersul 

educaţional; 

Pentru liceul 

tehnologic şi şcoala de 

arte şi meserii, s-a 

prezentat la cercurile 

pedagogice şi discutat 

lista titlurilor oferite 

de diverse edituri. 

La nivelul unităţilor 

şcolare, cadrele 

didactice au prezentat 

manualul ales, prin 

dezbateri la nivelul 

catedrei. 

 

 

 

Curriculum 

Puncte tari Puncte slabe Măsuri 
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 Asigurarea calităţii 

formării profesionale 

 Asigurarea educaţiei 

de bază, formarea 

competenţelor 

profesionale 

Lipsa unor corelaţii 

între noţiunile 

teoretice şi practic-

aplicative. 

S-au discutat, la consfătuirea 

cadrelor didactice în 

specialitate,  propuneri 

pentru optimizarea CDŞ şi 

CDL. 

 

 

Calitatea demersului didactic în specialitate 

Puncte tari Puncte slabe Măsuri 

-Demersul didactic a urmărit 

aplicarea politicilor educaţionale din 

perspectiva realizării educaţiei de 

bază pentru toţi cetăţenii, formarea 

competenţelor;  

-Proiectarea activităţii didactice a 

fost realizată conform noului 

Curriculum Naţional, fiind elaborată 

în conformitate cu noile repere 

metodologice; 

-Demersul pedagogic a fost, în 

majoritatea cazurilor, proiectat pe 

unităţi de conţinut, care au vizat 

comportamente, cunoaştere, 

înţelegere, aplicare. Metodele de 

predare au pus accent pe formarea 

de deprinderi iar tehnicile de 

evaluare au îmbinat metodele clasice 

( chestionare orală sau scrisă) cu 

cele moderne ( teste grilă, proiecte, 

portofolii, probe practice etc.). 

 

- Deşi toate cadrele 

didactice au o bună 

pregătire ştiinţifică, s-

au constatat 

deficienţe metodice în 

cazul cadrelor 

didactice debutante 

determinate de o 

sumară pregătire 

metodică iniţială; 

 

-Pentru eliminarea acestor 

deficienţe s-au organizat 

întâlniri metodice în cadrul 

cărora au fost prezentate 

modele de proiectare 

didactică şi au fost susţinute 

lecţii model de către 

metodiştii şi responsabilii 

comisiilor metodice; 

 

 

La  orele tehnice s-a insistat asupra elementelor esenţiale, s-a încercat evitarea aglomerării cu date 

tehnice nesemnificative, s-au folosit cărţi tehnice, mostre, normative, cataloage etc. 

În evaluarea şi avizarea Curriculum-ului la decizia şcolii şi a Curriculum-ului în dezvoltare locală s-a 

urmărit respectarea structurii standard a programei(competenţe specifice, conţinuturile asociate cu 

compretenţele, valori şi atitudini, modalităţi de evaluare) precum şi concordanţa cu ethosul şcolii, cu 

interesele elevilor şi nevoile comunităţii, realismul în raport cu resursele disponibile din cabinetele şi 

atelierele şcoală. 

De asemenea, a fost realizată monitorizarea ofertei educaţionale prin evaluarea măsurii în care şcoala 

se prezintă ca furnizor de servicii educaţionale pentru comunitatea locală şi evaluarea relaţiilor de 

parteneriat ale unităţii şcolare cu autorităţile locale, agenţi economici, ONG-uri, alţi factori 

educaţionali din cadrul comunităţii. 

Cadrele didactice au fost conştientizate în ceeace priveşte asigurarea calităţii în învăţământul 

profesional şi tehnic, prin utilizarea transferului de bună practică în domeniul educaţiei, importanţa 

perfectării de acorduri parteneriale în vederea valorificării experienţei proprii, a realizării unui efort 

comun de îmbunătăţire a procesului de învăţământ pentru obţinerea unui grad de conformitate maxim 

al produsului acestui procesa de integrare ritmică, firească în sistemul de învăţământ europen. 

Organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice- discipline tehnice 
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Semestrul I, an şcolar 2010-2011 

Denumirea 

cercului 

Tematica Locaţia Data 

Electrotehnică, 

electromecanică,  

Mecanica 

 Raport privind activitatea cercului 

pedagogic în anul 2009-2010; 

 Abordarea metodică a noului 

curriculum şcolar; 

 Prezentarea actelor normative 

referitoare la IPT preuniversitar valabile 

în anul şcolar 2010-2011; 

 Repere metodologice pentru elaborarea 

CDL; 

 Exemple de bună practică privind 

utilizarea de mijloace moderne pentru 

predarea disciplinelor tehnice; 

 Incheierea contractelor de practică 

conform Legii 258/19.07.2007 şi 

OMECT nr. 1702/06.08.2007; 

 Diseminarea activităţilor desfăşurate în 

cadrul proiectelor cu finanţare 

extrabugetară, POSDRU, Comenius 

etc; 

 

Gr.Şc. 

Electroputere 

Craiova 

23.10. 

2010 

Construcţii şi 

lucrări publice 
 Raport privind activitatea cercului 

pedagogic în anul 2009-2010; 

 Abordarea metodică a noului 

curriculum şcolar; 

 Prezentarea actelor normative 

referitoare la IPT preuniversitar valabile 

în anul şcolar 2010-2011; 

 Repere metodologice pentru elaborarea 

CDL; 

 Exemple de bună practică privind 

utilizarea de mijloace moderne pentru 

predarea disciplinelor tehnice; 

 Incheierea contractelor de practică 

conform Legii 258/19.07.2007 şi 

OMECT nr. 1702/06.08.2007; 

 Diseminarea activităţilor desfăşurate în 

cadrul proiectelor cu finanţare 

extrabugetară, POSDRU, Comenius 

etc; 

Orşova 30.10. 

2010 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

 Reglementări şi noutăţi privind 

activitatea în anul şcolar 2010/2011; 

 Creşterea eficienţei activităţii didactice 

în învăţământul profesional şi tehnic-

parteneriatul cu agenţii economici; 

 Exemple de bună practică. 

C.T. ,,C.D. 

Neniţescu,,  

Craiova 

30.10. 

2010 

Transporturi 

rutiere 

1) Formarea competenţelor tehnice prin 

corelarea eficientă a orelor de pregătire 

teoretică, de laborator şi de instruire practică 

– Exemple de bună practică, proiecte în 

derulare. 

Gr.Şc. de 

Transporturi Auto 

Craiova 

30.10. 

2010 
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2) Metodologia continuării studiilor după 

absolvirea ciclului inferior al liceului in 

cadrul învăţământului tehnic. 

3) Precizări referitoare la desfăşurarea şi 

organizarea Olimpiadelor interdisciplinare 

tehnice în anul şcolar 2010-2011. 

4) Formarea continuă a personalului didactic 

prin programele oferite de Agenţia Naţională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale. 

 

Electronică, 

automatizări şi 

telecomunicaţii 

 Reglementări şi noutăţi privind 

activitatea în anul şcolar 2010/2011; 

 Creşterea eficienţei activităţii didactice 

în învăţământul profesional şi tehnic-

parteneriatul cu agenţii economici; 

 Exemple de bună practică 

Gr.Şc. ,,George 

Bibescu,, Craiova 

29.10. 

2010 

Discipline 

economice 
 Reglementări şi noutăţi privind 

activitatea în anul şcolar 2010/2011; 

 Creşterea eficienţei activităţii didactice 

în învăţământul profesional şi tehnic-

parteneriatul cu agenţii economici; 

 Exemple de bună practică-proiecte cu 

finanţare extrabugetară;. 

C.N.E. ,,Gh. 

Chiţu,,Craiova 

30.10. 

2010 

Industrie uşoară-

textile 
 Adaptarea curriculum-ului de la 

învăţământul de masă la învăţământul 

special ; 

  Conceptul de firmă de exerciţiu, 

posibilităţi de implementare pentru 

domeniul confecţii; 

 Exemple de bună practică, utilizarea de 

strategii eficiente; 

Centrul Şc. 

,,Beethoven” 

Craiova 

06.11. 

2010 

Educaţie 

tehnologică 
 Reglementări şi noutăţi privind 

activitatea în anul şcolar 2010/2011; 

 Educaţia tehnologică-oportunitate în 

descoperirea de talente şi competenţe 

tehnice; 

 Exemple de bună practică, ,,Educaţia 

tehnologică, disciplină în slujba 

meseriei, premisă a dezvoltării 

durabile,, 

Şc. cu clasele I-

VIII Leu 

30.10 

2010 

Sănătate şi 

asistenţă 

pedagogică 

 Reglementări şi noutăţi privind 

activitatea în anul şcolar 2010/2011; 

 Noutăţi metodologice pentru 

învăţământul postliceal sanitar; 

 Exemple de bună practică in 

invăţământul postliceal sanitar. 

C.T.A.M. ,,C-tin 

Brâncuşi,, Craiova 

06.11 

2010 

 

Semestrul al  II lea, an şcolar 2010-2011 

Denumirea Tematica Locaţia Data 



132 

 

cercului 

Electronică, 

automatizări şi 

telecomunicaţii 

 

 Metode de evaluare a competenţelor 

profesionale din SPP; 

 Exemple de bună practică; 

 Temele pentru examenul de certificare a 

competenţelor profesionale. 

 

C.T. ,,C.D. 

Neniţescu,, 

Craiova 

13.05 

2011 

Ora15 

Electrotehnică, 

electromecanică, 

mecanică 

 Analiza modului de organizare şi 

desfăşurare a olimpiadei tehnice şi 

concursul profesional din domeniu; 

 Instrumente de evaluare sumativă a 

rezultatelor învăţării;Fişa de progres 

şcolar-modalitate de evaluare continuă; 

 Exemple de bună practică privind 

tematica şi structura proiectelor finanţate 

din fonduri europene; 

 Pregătirea pentru examenul de certificare 

a competenţelor profesionale nivel 2,3. 

Gr.Şc. 

Transporturi Căi 

Ferate Craiova 

13.05. 

2011, 

Ora 14 

Construcţii şi 

lucrări publice 
 Termoizolarea faţadelor clădirilor cu 

termosisteme ecologice 

 Lucrări de finisaje efectuate cu materiale 

ecologice 

 Proiecte cu finanţare extrabugetară - o 

oportunitate de dezvoltare a 

competenţelor tehnice  

 Pregătirea pentru examenul de certificare 

a competenţelor profesionale nivel 2,3. 

 

C.T. ,,Ion Mincu,, 

Craiova 

13.05. 

2011 

ora 14 

 

 

Transporturi 

rutiere 

∙Strategii moderne de predare şi evaluare, cu 

un pronunțat caracter activ şi centrate pe elev, 

utilizate la orele de discipline tehnice. 

∙Pregătirea examenului de certificare a 

competențelor profesionale în învățământul 

tehnic. 

∙Calitatea parteneriatul Şcoală – Agent 

economic  premisă  a dezvoltării 

competenţelor şi orientării profesionale a 

elevilor din învăţământul profesional şi 

tehnic; 

∙Instrumente moderne privind promovarea 

metodelor de formare a elevilor, inclusiv 

orientarea şcolară şi profesională.  

Auto Monza S.A. 07.05.2

011 

Ora9 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 
 Formarea continuă de specialitate a cadrelor 

didactice prin studii masterale şi doctorale; 

 Şcoala-factor principal al orientării 

profesionale;  

 Pregătirea examenului de certificare a 

competențelor profesionale în învățământul 

tehnic 

C.N.E. ,,Gh. Chiţu,, 

Craiova 

14.05.2

011 

Ora9 
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Discipline 

economice 
 Probleme de etapă în modernizarea ÎPT; 

  Firma de exerciţiu-exemple; 

  Evaluarea continuă la clasă-fişa de 

progres şcolar; 

 Instrumente de evaluare sumativă a 

rezultatelor învăţării; 

 Exemple de bună practică; 

 Temele pentru examenul de certificare a 

competenţelor profesionale. 

C.T.A.M. ,,C-tin 

Brâncuşi,, 

Craiova 

20.05. 

2011 

Ora 14 

Industrie uşoară-

confecţii textile 
 Evaluarea continuă la clasă-fişa de 

progres şcolar; 

 Instrumente de evaluare sumativă a 

rezultatelor învăţării; 

 Exemple de bună practică; 

 Temele pentru examenul de certificare a 

competenţelor profesionale.. 

C.T. ,,C.D. 

Neniţescu,, 

Craiova 

21.05. 

2011 

Ora15 

Educaţie 

tehnologică 
 Analiza rezultatelor obţinute la 

olimpiada de educaţie tehnologică; 

 Activitatea de orientare şcolară şi 

profesională; 

 Exemple de bună practică;  

 Şc. cu clasele I-

VIII nr. 19 

Craiova 

27.05.2

011 

Ora 14 

Sănătate şi 

asistenţă socială 
 Temele pentru examenul de certificare a 

competenţelor profesionale; 

 Noutăţi metodologice pentru 

învăţământul postliceal sanitar; 

 Exemple de bună practică. 

Şc.Postliceală 

Ecologică 

,,Sfântul Ştefan,, 

,,Craiova 

02.06. 

2011 

Ora 15 

 

 

Puncte tari Puncte slabe Măsuri 

Prezenţa cadrelor didactice la ceste acţiuni a 

fost bună şi a pus în evidenţă interesul crescut 

al acestora pentru proiectarea curriculară 

centrată pe elev. 

Au fost dezbătute tematici complexe care au 

vizat: 

-Reglementări, ordine de ministru în vigoare 

în acest an şcolar, privind activitatea la 

discipline tehnice, precum şi aspecte specifice 

ale acestora pentru fiecare domeniu în parte; 

-metodologiile de organizare şi desfăşurare a 

olimpiadelor şi concursurilor profesionale, 

-exemple de bună practică, 

-legislaţia formării continue a adulţiloretc. 

 

Nu au fost detaliate 

suficiente aspecte 

privind posibile 

ameliorări de 

curriculum, schimb de 

bune practici; 

-au fost detaliate ulterior 

aspectele necesare de 

descongestionare a materiei, 

eficientizarea şi creşterea 

calităţii demersului 

educaţional, în semestrul I al 

anului şcolar; 

 

Parteneriatul social 

Pornind de la premiza unei ancorări în realitate a învăţământului profesional şi tehnic, parteneriatul 

social devine o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea culturii organizaţionale. În acest sens, am 
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informat periodic directorii unităţilor şcolare asupra balanţei forţei de muncă la nivel de judeţ, pentru 

fundamentarea planului de şcolarizare propus. 

Prin controalele efectuate, am constatat modul în care se urmăreşte la nivelul şcolilor structura formării 

profesionale, în concordanţă cu cerinţele regionale de dezvoltare, pentru a asigura mobilitatea 

absolvenţilor şi absorbţia lor rapidă pe piaţa forţei de muncă. Am monitorizat, în acest sens, 

flexibilitatea ofertei educaţionale prin curriculum în dezvoltare locală.De asemenea, am oferit 

consultanţă în elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pe termen mediu şi lung, din perspectiva anului 

2020, pentru satisfacerea beneficiarilor de formare iniţială şi continuă. 

La nivelul reţelei IPT din judeţul Dolj, funcţionează reţele de interasistenţă, conform PLAI actualizat. 

Unităţile de învăţământ asistate prin proiectele Phare TVET acordă sprijin , alături de ISJ Dolj, pentru 

consolidarea cooperării între unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, pentru diseminarea bunelor 

practici în următoarele domenii: 

-asigurarea calităţii formării profesionale, 

-asigurarea unui proces de predare-învăţare personalizat şi incluziv, 

-planificarea ofertei educaţionale 

-dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile, în special pentru organizarea învăţării la locul de 

muncă( stagii de practică pentru elevi şi cadre didactice) 

-dezvoltarea unor activităţi de orientare şi consiliere în carieră, 

-dezvoltarea unor activităţi de formare profesională continuă. 

Conducerile unităţilor şcolare au fost invitate în repetate rânduri la şedinţele C.L.D.P.S. Dolj pentru a 

participa la dezbateri, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă de pe 

piaţa forţei de muncă. 

Tematica dezbaterilor a vizat: 

 Cooperarea eficientă a celor doi factori şcoală-partener social, pe baza recunoaşterii reciproce a 

competenţelor şi a responsabilităţilor; 

 Implicarea corectă a partenerilor sociali în formarea resursei umane, 

 Modul de realizare a activităţii de asigurare a calităţii ofertei educaţionale. 

 S-au diseminat informaţii privind noile oportunităţi de finanţare a proiectelor de dezvoltare a 

învăţământului prin proiecte POS-DRU, POR. 

Conform Programului de guvernare, în România se va promova un nou tip de parteneriat social care să 

asigure un larg suport socio-cultural pentru reconstrucţia sistemului educativ românesc pe termen 

mediu şi lung. In acest sens, restructurarea reţelei şcolare în funcţie de programele de dezvoltare locală 

şoi regională, va asigura accesul egal şi sporit la educaţie al tuturor tinerilor, indiferent de apartenenţa 

socială şi de zona de rezidenţă. 

Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic este coordonată prin patru nivele: 

la nivel naţional de M.E.C.T.S, la nivel regional prin PRAI, la nivel judeţean prin PLAI, la nivelul 

şcolilor prin PAS. 

Pentru realizarea acestor documente am colaborat cu Direcţia Regională de statistică Dolj, A.J.O.F.M. 

Dolj, Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia, reprezentanţi ai patronatelor, Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, reprezentanţi ai primăriilor şi sindicatelor. 

Toate proiectele au fost discutate prin parteneriat interactiv, realizat cu comunitatea locală, prin 

întâlniti de lucru ale C.L.D.P.S. F.P. Dolj. 

Planurile de şcolarizare propuse pentru reţeaua învăţământului profesional şi tehnic din judeţul Dolj au 

fost dezbătute şi avizate de C.L.D.P.D.F.P. Dolj. Cu această ocazie, a fost realizată informarea tuturor 

organizaţiilor interesate , cu aspecte privind restructurările economice din zonă şi implicaţiile asupra 

sistemului formării profesionale. 

În cadrul proiectelor de parteneriat şcoală-agent economic-ONG-uri, am promovat unele colaborări 

fructuoase, participări la proiecte locale, naţionale şi internaţionale, prin popularizarea lor ca exemple 

de bună practică. 

Am facilitat incheierea de acorduri de colaborare cu facultăţile tehnice din Craiova. 

Unităţile şcolare cu filieră tehnologică sunt prin excelenţă potenţiale prestatoare de servicii diverse. Un 

parteneriat activ s-a realizat cu A.J.O.F.M. Dolj, pentru formarea continuă a adulţilor, pentru realizarea 

de către şcoli a cursurilor de reconversie profesională.Situaţia actualizată a acestori furnizori de 
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formare adulţi,(programe autorizate CNFPA, alte programe, CISCO etc., programe a doua şansă 

derulate)  este prezentată in PLAI . 

Am monitorizat prin controale, discuţii, inspecţii tematice şi întâlniri de lucru, numărul de 

protocoale de parteneriat încheiate de unităţile şcolare, respectarea elementelor de legalitate, aplicarea 

corectă a acestora în interesul procesului educativ. 

Pentru elaborarea planurilor de dezvoltare a şcolilor şi restructurarea TVET, am realizat baza de date 

privind dinamica demografică şi balanţa forţei de muncă pentru judeţul Dolj, actualizarea aspectelor 

socio-economice care influenţează integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă. 

Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională 
Având în vedere Ordinul M.E.C.T.nr. 6308/19.12.2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a 

calităţii în învăţământul profesional şi tehnic şi Anexa 1-Manualul de autoevaluare şi Anexa 2- 

Manualul de inspecţie pentru monitorizarea externă a calităţii educaţiei şi formării profesionale, 

precum şi Anexa 3-calendarul aplicării instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ 

profesional şi tehnic,  s-a costituit Comisia judeţeană pentru efectuarea vizitelor de 

monitorizare/validare externă a procesului de autoevaluare în unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic. 

La nivelul comisiei judeţene s-au constituit subcomisii, care şi-au desfăşurat activitatea în conformitate 

cu calendarul prevăzut de metodologie.Echipele constituite au urmărit respectarea planului inspecţiei 

de validare a raportului procesului de autoevaluare calităţii, conform principiilor calităţii şi a normelor 

metodologice în vigoare.Inspecţiile s-au încheiat cu întocmirea raportului inspecţiei de validare pentru 

fiecare unitate şcolară din reţeaua ÎPT. 

De asemenea, am coordonat şi centralizat documentele de monitorizare a calităţii din reţeaua IPT 

realizate de echipele de monitorizare. 

Derularea tuturor activităţilor, aplicarea chestionarelor, prezentarea rapoartelor de monitorizare PAS , 

dezbaterile, s-au realizat conform metodologiei în vigoare. Toate dovezile, documentele şi rapoartele 

aferente au fost transmise la CNDIPT  conform calendarului de raportare. 

 Inspecţia şcolară  

A.Raport  sinteză privind inspecţia  în specialitate-discipline tehnice efectuată în  anul şcolar 

2010-2011 

1.Numărul unităţilor de învăţământ inspectate: 10;  

 Gr.Şc. ,,Electroputere,,Craiova, Gr.Şc.ICM nr 2 Craiova, C.T.de Ind. Alimentară Craiova, Gr.Şc. 

Agricol Cârcea, C.T.. ,,C.D. Neniţescu,, Craiova, Liceul T.Amărăştii de Jos, Gr.Şc. Ind. 

,,T.Demetrescu,,Craiova, Gr.Şc. ,,Matei Basarab,, Craiova, Gr.Şc. ,,G.Bibescu,, Craiova, C.N.E. 

,,Gh.Chiţu,, Craiova; 

2. Criteriile care au stat la baza selectării unităţilor de învăţământ/cadrelor didactice asistate: 

 Evaluarea stării bazei materiale a cabinetelor, laboratoarelor şi a atelierelor pentru predarea 

disciplinelor tehnice; 

 Calitatea activităţii didactice la disciplinele tehnice; 

 Ritmicitatea notării, 

 Constituirea loturilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare, pregătirea elevilor participanţi. 

3. Obiectivele urmărite 

 Verificarea documentelor de proiectare a activităţii didactice în conformitate cu precizările 

şi metodologiile în vigoare, 

 Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi, 

 Întâmpinarea intereselor elevilor, centrarea demersului didactic pe elev. 

Obiectivele specifice: 

-aplicarea curriculum-ului naţional şi local 

-verificarea proiectării didactice pe discipline, în conformitate cu precizările şi metodologiile în 

vigoare, asigurarea aplicării corecte de către fiecare cadru didactic a C.D.L.; 

-identificarea nevoilor educaţionale şi de formare, diagnoza mediului intern, măsuri de ameliorare, 

posibile disfuncţii 

-anticiparea dificultăţilor în activitatea didactică şi măsurile de ameliorare propuse. 
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 4. Modalităţi de realizare: 

 S-au studiat toate documentele existente care evidenţiază activitatea pentru predarea 

disciplinelor tehnice; 

  Au fost purtate discuţii cu echipa managerială a şcolii, cu şeful de catedră şi cu cadre didactice 

în specialitate, 

 A fost vizitată şcoala, cabinetele şi atelierele. 

 Au fost realizate asistenţe la clasă. 

  5. Constatări 

I.Proiectarea didactică la nivelul catedrei tehnice  

La fiecare din  unităţile şcolare inspectate este constituită comisia metodică la nivelul căreia au fost 

elaborate :  

a) Documente privind componenta organizatorică: structura anului şcolar, încadrări, orarul 

membrilor catedrei; 

b) Componenta managerială: raport de activitate pe anul şcolar trecut, plan managerial şi plan 

de activităţi;planificări anuale;planificări pe unităţi de învăţare;modalitatea de selecţie a 

manualelor alternative,,atribuţiile comisiilor metodice;alte responsabilităţi ale membrilor 

catedrei;programe şcolare pe nivele de studiu, programele disciplinelor opţionale vizate(in 

copie), documente, notificări comunicări MECTS, ISJ Dolj; 

c) Componenta operaţională: proiecte didactice, teste predictive, de evaluare, summative; 

evaluarea rezultatelor inregistrate la testele predictive,Portofolii, referate, alte metode de 

evaluare utilizate la nivelul catedrei; procese-verbale ale şedinţelor comisiei metodice, 

programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor etc. 

d) Componenta extracurriculară: program de pregătire pentru performanţă, centralizarea 

rezultatelor obţinute la concursurile şcolare, cercuri ale elevilor, revişte şcolare, sesiuni de 

referate şi comunicări, alte acţiuni;participări ale membrilor catedrei la programe şi 

proiecte; 

e) Componenta de formare profesională: tabele cu paticiparea membrilor catedrei la cursuri de 

formare, calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii 3 ani, fişele de dezvoltare 

profesională ale membrilor catedrei, oferta de formare a CCD Dolj pentru disciplina 

respectivă, materiale prezentate de profesori la sesiuni de refrate şi comunicări 

ştiinţifice;subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru examene şi concursuri şcolare,alte 

forme de formare, publicaţii;   

II. Proiectarea didactică(cadre didactice) 

 Aprecierea planificării didactice a cadrelor didactice s-a realizat prin: 

-respectarea metodologiei, claritatea obiectivelor/competenţelor, selectarea şi înlănţuirea conţinuturilor 

ştiinţifice/aplicaţiilor de laborator, practice; 

-echilibrarea activităţilor, varietatea procedurilor, ponderea şi alocarea resurselor de timp 

-proiectarea temei pentru acasă, 

-calitatea proiectării evaluării 

-aplicarea experienţei dobândte în programele Phare TVET. 

-rezultate ale monitorizării CEAC, reflectate în activitatea membrilor comisiilor metodice, 

-fondul de carte în specialitate existent şi utilizarea lui de către ingineri şi maiştri instructori, 

-măsuri de perfecţionare a cadrelor didactice, 

-existenţa descriptorilor de performanţă pentru realizarea unitară a a evaluării elevilor; 

-acţiuni concrete de creştere a calităţii muncii în echipă inginer-maistru instructor. 

6. Concluzii  
 . În corelare cu competenţele propuse şi condiţiile de realizare oferite elevului s-au stabilit sarcinile 

de lucru şi limitele de performanţă asigurând finalitatea demersului didactic. Activităţile de învăţare au 

avut un caracter dominant formativ şi au urmărit dezvoltarea capacităţilor elevilor de a opera cu 

informaţiile asimilate , de a aplica , de a-şi justifica afirmaţiile şi de a investiga şi căuta soluţii de 

rezolvare a problemelor propuse. 
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La începutul anului şcolar membrii catedrei tehnice au elaborat programele şcolare pentru  CDL-uri. 

Pentru elevii claselor a XII a ,a XIII a şi a XI- a  anul de completare s-a stabilit tematica lucrărilor de 

specialitate.Membrii catedrelor tehnice au participat la consfătuirea cadrelor didactice, cercul 

pedagogic în specialitate, cursuri de perfecţionare organizate de CCD Dolj şi la alte activităţi 

organizate de ISJ Dolj. 

Concluziile şi disfuncţiile /propunerile de remediere au fost prezentate sub forma de analize SWOT. 

 B.Raport  sinteză privind inspecţia tematică şi de evaluare instituţională, anul şcolar 2010-2011 

OBIECTIV GENERAL : Evaluarea modului de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul de 

îmbunătăţire a activităţii şcolii. Evaluarea calităţii demersului educaţional, relaţiilor cu comunitatea 

locală, realizarea CDŞ, climatul general din unitatea şcolară. 

Am realizat toate controalele şi documentele aferente la :Gr.Şc. Energetic Craiova, Gr.Şc. ,,Matei 

Basarab,, Craiova, Gr.Şc.Transporturi Auto Craiova, C.T.A.M. ,,C-tin Brâncuşi,, Craiova, Liceul 

Teoretic ,,C-tin Brâncoveanu,, Dăbuleni, Gr.şc. ,,Petre Baniţă,, Călăraşi, Liceul Teoretic Bechet, Şc. cu 

clasele I-VIII Dăbuleni, Şc. cu clasele I-VIII Călăraşi, Şc. cu clasele I-VIII Ostroveni, Şc. cu clasele I-

VIII Sărata. 

In cadrul inspecţiilor de evaluare instituţională, am realizat inspecţii integrale R.O.D.I.S. la : 

-Gr.Şc. Energetic Craiova; 

-Gr.Şc. Agricol Malu Mare; 

-Şc. cu clasele I-VIII Filiaşi; 

Operaţionalizarea obiectivelor inspecţiei şcolare, sub aspectul ,,resurse umane elevi,, a urmărit 

controlul calităţii demersului didactic prin: 

-evaluarea atitudinii elevilor faţă de educaţia pe care o primesc la şcoală; 

-performanţa elevilor, 

-ritmicitatea notării, 

-îmbunătăţirea procentului de promovare, 

-atingerea standardelor curriculare de către elevi, 

-folosirea eficientă a temei pentru acasă etc. 

Raportarea la criteriile de performanţă prevăzute în S.P.P.-uri, permite aprecierea că elevii îndeplinesc 

aceste criterii, mai ales sub aspectul competenţelor practice, acţionale.  

În inspecţiile tematice realizate am urmărit în mod special evaluarea atitudinii elevilor faţă de 

învăţătură, interesul acestora pentru însuşirea disciplinelor tehnologice. De asemenea, au fost selectate 

şi evaluate în mod special cadrele didactice debutante, pentru a observa modul de adaptare şi integrare 

a acestora in ethosul şcolii, în vederea creşterii calităţii demersului educativ.S-a valorificat 

oportunitatea inspecţiilor şcolare pentru diseminarea informaţiilor, încurajarea formării/dezvoltării 

personale a cadrelor didactice care au solicitat lămuriri şi consiliere în specialitate. 

Pentru unităţile şcolare din mediul rural, centrele de resurse au oferit suportul logistic şi practic pentru 

buna desfăşurare a demersului didactic, instrumente de evaluare, fişe de observare etc.De asemenea, in 

urma inspecţiilor şcolare s-au elaborat programe de perfecţionare şi s-au realizat recomandări de 

participare a cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare. 

Constatări 

Aspecte care trebuie îmbunătăţite: 

5. comunicarea între elevi şi profesori în procesul educaţional 

6. diversificarea strategiilor de predare-învăţare la toate ariile curriculare 

7. baza materială pentru unele calificări din şcoli din mediul rural, 

8. perfecţionarea activităţii de elaborare a procedurilor.  

Prin inspecţia şcolară s-a urmărit stimularea interacţiunii dintre şcoală şi mediul administrativ, 

economic şi cultural, am dezvoltat echipe de lucru cu mediul universitar( pentru domeniul resurse 

naturale), am urmărit consolidarea relaţiilor de parteneriat cu agenţii economici, consiliile locale şi alţi 

factori determinanţi din comunitatea locală ( in mod special pentru şcolile din sector). 

În ce priveşte inspecţiile realizate la disciplina ,,educaţie tehnologică,, s-a urmărit formarea la elevi a 

unei culturi generale în domeniul tehnologic, orientarea şcolară şi profesională a elevilor, pentru a 

realiza intrări optimizate în sistemul învăţământului profesional şi tehnic. 

De asemenea, s-a urmărit şi apreciat activitatea educativă desfăşurată de cadrele didactice de 

specialitate, cuprinzând acţiuni simpozioane, sesiuni de referate. 
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CONCLUZII 

Ca urmare a utilizării tuturor instrumentelor şi surselor de informare şi evaluare, inspecţia şcolară a 

urmărit identificarea surselor de eficientizare a activităţii  în unităţile şcolare, în special pentru 

învăţământul profesional şi tehnic. Constatările şi recomandările realizate în urma inspecţiilor au fost 

concretizate în programe de îmbunătăţire a activităţii, prezentate în consiliile profesorale şi 

monitorizate de inspectorul de specialitate. 

 

10.Învățământ particular și alternative educaționale 
 

1.   PROIECTARE 

 Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale 

 Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la compartimentul integrare europeană şi 

programe comunitare 

Situaţiile privind cifra de şcolarizare din învăţământul particular autorizat şi acreditat din judeţul Dolj este 

următoarea: 

Cifra de 

şcolarizare 

Copii în 

învăţământul 

preşcolar 

Elevi în unităţi de 

învăţământ cu 

clasele I-VIII 

Elevi în unităţi de 

învăţământ cu 

clasele IX-

XII/XIII 

Elevi în unităţi de 

învăţământ 

postliceal 

Aferentă anului 

şcolar 2010 – 2011 

266 215 806 2058 

Prognozată pentru 

anul şcolar 2011-

2012 

325 255 750 2225 

 

 

A fost realizat planul managerial al compartimentului având în vedere raportul de activitate din 

învăţământul particular şi alternativ din judeţul Dolj din anul şcolar 2010-2011 şi situaţiile statistice 

privind acest aspect. 

Au fost incluse inspecţii de specialitate în graficul de inspecţie al ISJ Dolj din semestrul al II-lea al 

anului şcolar 2010-2012 în care a fost urmărite aspecte privind: 

1. Calitatea demersului didactic în predarea disciplinei: 

- Învăţământ preprimar: inspector şcolar de specialitate Veronica Georgescu; 

- Învăţământ primar: inspector şcolar de specialitate Diana Micu; 

- Chimie: inspector şcolar de specialitate Madalina Neacşu; 

- Biologie: inspector şcolar de specialitate Carmen Călugăru; 

- Limba şi literatura română: inspector şcolar de specialitate Stela Dojan. 

2. Calitatea managementului: inspector şcolar de specialitate Daniel Ion 

Permanent a fost acordată consiliere si consultanţa în realizarea documentelor manageriale ale 

directorului si cadrelor didactice din învăţământul particular de către inspectorul şcolar pentru 

învăţământ particular şi alternative educaţionale şi de către inspectorul şcolar pentru implementarea 

descentralizării. 

2. ORGANIZARE 

 Eficientizarea demersului managerial 

 Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor 

 Utilizarea unor noi tehnici de predare/învăţare/ evaluare 

 Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional 

A fost organizată activitatea de inspecţie şcolară, conform graficului de inspecţie şcolară al ISJ 

Dolj. 



139 

 

Astfel, s-au desfăşurat  speciale în vederea obţinerii gradelor didactice la clasele „Step by 

Step”, inspecţii tematice în unităţile de învăţământ particular.  Toate aceste inspecţii au fost finalizate 

prin încheierea rapoartelor de inspecţie sau a notelor de control consemnate în registrul de inspecţii al 

şcolii. Inspecţiile au avut rolul de reglare a disfuncţiilor constatate la unele unităţi şcolare sau în 

activitatea unor cadre didactice. 

            Inspecţia şcolară, realizată de inspectori de specialitate, a urmărit  cu prioritate asigurarea 

calităţii procesului educaţional prin prestaţia profesională a cadrelor didactice, controlul, consilierea – 

îndrumarea şi evaluarea în raport cu tipul inspecţiei şcolare, ameliorarea şi pozitivarea procesului 

educaţional  în termeni precişi.  

A fost organizat Consiliul Consultativ al ISJ Dolj pentru învăţământ particular şi alternativ, 

asigurându-se prezenţa reprezentanţilor învăţământului particular pe mai multe  
Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume Unitatea de învăţământ Observaţii 

1.  Brătucu Elena Diana Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dolj 

Preşedinte – inspector pentru 

învăţământ particular şi alternative 

educaţionale  

2.  Gherghinescu Cristina Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dolj 

Membru – Step by Step – înv. primar 

3.  Ionică Ion Liceul UCECOM Craiova Membru – director unitate de 

învăţământ particulară, nivel liceal şi 

postliceal 

4.  Cristuinea Alina Şcoala Primară „Terraveda” 

Craiova 

Membru - director unitate de 

învăţământ particulară, nivel primar 

5.  Urucu Elena  Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 51 Craiova  

Membru – director Step by Step 

Au fost puse la dispoziţia echipei Corpului de Control al Ministrului care s-a aflat pentru o 

săptămână în judeţul Dolj informaţii şi documente privind învăţământul particular din judeţul Dolj care 

nu a sesizat nereguli. 

3. CONDUCERE PERAŢIONALĂ 

 Operaţionalizarea activităţii 
 Aplicarea legislaţiei 

A fost supervizată activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din 

învăţământul particular la Şcoala Primară „Terraveda” Craiova – 2 posturi de învăţător şi Grădiniţa 

„Tedy Bear” Craiova – 2 posturi de educatoare, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ 

particular din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C. Nr. 5656/22.12.2004 şi a 

Metodologie privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/11.11.2010. 

A fost realizată încadrarea pe postul de director al Grădiniţei „Tedy Bear” Craiova, a unei dne 

educatoare titulară în învăţământul de stat, conform legislaţiei în vigoare. 

4. MONITORIZARE. EVALUARE. CONTROL 

 Eficientizarea activităţii 

 Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate 

A fost efectuată inspecţia şcolară în unele unităţi de învăţământ de către inspectorii de 

specialitate. S-a constatat absenteism ridicat în unităţile de învăţământ postliceal şi liceal atât în rândul 

elevilor cât şi a cadrelor didactice, fapt ce duce la rezultatele destul de slabe pe care elevii ciclului 

liceal şi cel postliceal din unităţile de învăţământ particular le-au obţiunt în anul şcolar 2010-2011.  

Acesta se datorează atitudinii directorilor şi a personalului de predare care nu tratează cu maximă 

seriozitate problematica necesităţii prezenţei la cursuri pentru asigurarea unei educaţii de calitate. 

La examenul de bacalureat din sesiunea iunie – iulie 2011, elevii Liceului UCECOM „Spiru 

Haret” situaţia se prezintă astfel:  
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- 177 elevi inscrisi  

- 162 elevi prezenţi 

- 36 elevi promovati: un elev a obţinut media 7,70 si 35 obţinând medii între 6 şi 6.99 

Cei 15 absolenţi ai Şcolii Particulare „Ethos” au fost admişi în învăţământul liceal cu medii 

cuprinse între 8.68 şi 5.94.  

De asemenea, a fost constatată superficialitatea directorilor unităţilor de învăţământ particular în 

realizarea documentelor manageriale, în conformitate cu politica MECTS promovată de ISJ Dolj. 

Majoritatea unităţilor de învăţământ particular care au derulat activităţi extraşcolare au informat 

ISJ Dolj şi au invitat reprezentanţii acesuia la acţiunile organizate. Inspectorul şcolar pentru 

învăţământ particular şi alternative educaţionale precum şi inspectorul şcolar general adjunct au 

participat la o parte dintre activităţile desfăşurate: Ziua Şcolii Particulare „Ethos” Craiova, Ziua Şcolii 

Ecologică „Sf. Ştefan” Craiova. 

Au fost realizate situaţii centralizatoare privind datele existente în unităţile de învăţământ 

particular şi alternativ. 

Au fost întocmite şi transmise în termen legal situaţiile solicitate de MECTS şi ARACIP privind 

învăţământul particular preuniversitar din judeţul Dolj. 

A fost monitorizată activitatea de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire în unităţile 

de învăţământ particular de către reprezentanţii ISJ Dolj, conform repartizării sarcinilor de către 

conducerea ISJ. 

5. MOTIVARE 

 Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor 

A fost asigurată transparenţa informaţiei privind ofertele de formare şi dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice atât prin site-ul www.isj.dj.edu.ro cât şi prin intermediul poştei electronice, creându-

se o reţea de e-mail-uri funcţională. 

A fost încurajată participarea cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul particular primar şi 

preprimar, precum şi al elevilor din clasele şi grupele de Step by Step la concursurile organizate şi/sau 

coordonate de ISJ Dolj. 

A fost promovată activitatea derulată în claselele şi grupele Step by Step în cadrul cercurilor 

pedagogice ale învăţătorilor şi educatoarelor, încurajându-se parteneriatul. 

A fost evaluată activitatea managerială a directorilor unităţilor de învăţământ particular: Grădiniţa 

Axia, Şcoala Primară Terraveda, Şcoala Postliceală Romano-Catolică „Sf. Iosif”, Şcoala şi Grădiniţa 

Romano-Catolică „Sf. Anton”, fiecare dintre aceştia obţinând calificativul anual Foarte bine, acordat 

de Consiliul de Administraţie al ISJ Dolj.  

6. IMPLICARE, PARTICIPARE 

 Creşterea gradului de implicare 
A fost organizată Masa rotundă judeţeană „Aici îmi place să învăţ” de către Colegiul Naţional „Fraţii 

Buzeşti” promovându-se activitatea din alternativa Step by Step. 

Au fost transmise informaţii privind procedura de introducere a alternativei Step by Step în unităţile de 

învăţământ precum şi formarea cadrelor didactice care predau în această alternativă. 

7. FORMARE / DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ 

 Optimizarea şi dezvoltarea competenţelor 

Casa Corpului Didactic Dolj a implementat până la 30 iunie 2011 proiectul „Formarea cadrelor diactice 

debutante pentru  o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul căruia s-a derulat programul de formare 

acreditat MECTS „Performanţă şi calitate – debut în cariera didactică” al cărui grup ţintă a fost constituit de 

cadre didactice care nu au susţinut examenul de definitivare în învăţământ. În cadrul acestuia, dintre cele 405 de 

cadre didactice formate 29 au provenit din Şcoala Ecologică „Sf. Ştefan” Craiova, iar 6 de la Şcoala Particulară 

„Ethos” Craiova. 

De asemenea, în formularul de înscriere online la cursurile ofertate de CCD Dolj au fost introduse toate 

unităţile de învăţământ particular doljene astfel încât toate cadrele didactice au putut să participa la acestea, în 

funcţie de nevoile fiecăruia. Cadrele didactice ale Şcolii Primare „Terraveda” precum şi ale Grădiniţei „Axia” 

Craiova s-au înscris şi au participat la cursuri furnizate de CCD Dolj. 

Atât cadrele didactice din învăţământul alternativ primar cât şi preprimar au participat la stagii de formare în 

străinătate, fiind beneficiare de granturi de formare alocate de Comisia Europeană prin Lifelong Learning 

Programme – Programul Sectorial Comenius. 

http://www.isj.dj.edu.ro/
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A fost publicată pe site-ul ISJ Dolj şi a fost transmisă directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar 

informaţia privind procedura de formare a cadrelor didactice pentru alternativa Step by Step, pe care Centrul 

pentru Educaţie şi Formare Profesională Step by Step a transmis-o ISJ-urilor. 

8. FORMAREA GRUPURILOR. DEZVOLTAREA ECHIPELOR 

 Dezvoltarea spiritului de echipă 

A fost creată o reţea de e-mail-uri ale unităţilor de învăţământ particular pentru eficientizarea comunicării. A 

fost încurajată colaborarea dintre unităţilor de învăţământ particular, dar şi cu unităţile de învăţământ de stat, în 

vederea schimbului de bune practici atât la nivelul implementării curriculum-ului cât şi la nivel managerial. 

A fost organizat Cercul pedagogic al educatoarelor la Grădiniţa „Axia” Craiova.  

9. NEGOCIEREA, REZOLVAREA CONFLICTELOR 

 Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii 

A fost menţinută o permanentă comunicare cu conducerile unităţilor de învăţământ particular care s-au dovedit 

că pot menţine o atmosferă paşnică, bazată pe colaborare, neînregistrându-se conflicte care să fie aduse la 

cunoştinţa ISJ Dolj. 

10. COMUNICARE/ INFORMARE 

 Asigurarea fluxului informaţional 

 Eficientizarea comunicării 

 Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii demersurilor în direcţia  de 

specialitate 

11. PARTENERIAT 

 Extinderea şi eficientizarea parteneriatului 

Colaborarea cu ARACIP, MECTS, CNAE a fost menţinută permanentă.  

Unităţile de învăţământ particular postliceal au fost implicate în proiecte internaţionale, finanţate de Uniunea 

Europeană astfel: 

- GRUPUL SCOLAR DE ARTE SI MESERII AL COOPERATIEI MESTESUGĂRESTI ,,SPIRU HARET,, 

CRAIOVA, proiectul «Stop Abandonului Scolar!, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 

2 , DMI 2.2, finalizat la 31.03.2011, în valoare de 136 mii euro. 

- Filiala Medicilor Catolici - Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sf.Iosif”  Craiova - LLP -Programul 

Sectorial Leonardo da Vinci - Mobilităţi IVT, proiectul „Aplicarea sistemelor moderne de ingrijire”, în valoare 

de 16 690 euro, aprobat în 2010. 

-Fundatia Actiunea Ecologica Romana, LLP -Programul Sectorial Leonardo da Vinci - Mobilităţi IVT, proiectul 

„Cresterea mobilitatii si adaptabilitatii nurselor pe piata europeana a muncii” în valoare de 91 275 euro, aprobat 

în 2010. 

- Asociatia Filantropica Medical Crestina Christiana, LLP -Programul Sectorial Leonardo da Vinci - Mobilităţi 

IVT, proiectul „Formarea profesionala a nurselor în concordanta cu standardele europene de îngrijire a 

sanatatii”, în valoare de  71400, aprobat în 2010. 

 - SCOALA ECOLOGICA " SFANTUL STEFAN" CRAIOVA, LLP -Programul Sectorial Leonardo da Vinci - 

Mobilităţi IVT, proiectul „Diversificarea si dezvoltarea competentelor asistentilor medicali cerute pe piata 

muncii”, în valoare de 144.040, aprobat în feb. 2011. 

- ASOCIAŢIA, FILANTROPICĂ MEDICAL CREŞTINĂ "CHRISTIANA", LLP -Programul Sectorial 

Leonardo da Vinci - Mobilităţi IVT, proiectul „Stagiu clinic europeanpentru formarea profesională a 

asistenţilor”, în vaaloare de 74.020 euro, aflat pe lista de rezerve în feb. 2011. 

 

 

11.Mass-media/Relații publice 

 

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj s-a înfiinţat, începând cu anul şcolar 2003-2004 ” 

Compartimentul de Relaţii  publice”, care, în conformitate cu Legea 544/2001, oferă accesul liber şi 

neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public.   

 Persoanele care au atribuții în domeniu au desfăşurat următoarele activităţi specifice– în anul 

şcolar 2010-2011: 

 s-au gestionat relaţiile ISJ cu mass-media, monitorizat modul de prezentare a activităţii 

inspectoratului de către presa scrisă şi audio-vizuală şi s-au prezentat zilnic MECTS analize şi 

sinteze gen ,,revista presei” – din peste 600 de articole din presa scrisă locală; 

 ss-au susţinut seminarii de comunicare şi negociere; 
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 s-a derulat cursul ,,Comunicare şi relaţii publice” in colaborare cu C.C.Dolj; 

 s-a asigurat difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al ISJ; 

 s-au furnizat informaţii de interes public şi au fost sprijiniţi pe timpul documentării în teren 

ziariştii din mass-media – prin peste 900 de declaraţii ; 

 s-a asigurat prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai 

importante evenimente din viaţa şi activitatea inspectoratului şi a şcolilor din judeţul Dolj; 

 s-a organizat, când situaţia concretă a impus acest lucru, difuzarea de comunicate de presă – 

peste  conferinţe de presă, interviuri sau briefing-uri de presă; 

 s-a răspuns cu privire la oricare informaţie de ordin public-conform Legii 544/2004; 

 s-au realizat, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare a activităţii ISJ prin 

intermediul reţelei Internet; 

 s-a prezentat, în numele conducerii inspectoratului, poziţia oficială faţă de diferitele cazuri – 

situaţii în care instituţia este vizată; 

 s-a transmis operativ, prin apariţii publice, informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor 

evenimente deosebite; 

 s-au făcut eforturi pentru ca ISJ să fie cât mai cunoscut şi prin stabilirea interviurilor cu 

jurnaliştii pentru inspectorul şcolar general, pentru inspectorii şcolari generali adjuncţi, pentru 

inspectorii de specialitate sau pentru el însuşi, făcând în aşa fel încât membrii ai inspectoratului 

să ţină cuvântări sau prezentări la congrese, conferinţe, etc. 

 s-a prezentat luarea de poziţie în numele instituţiei pentru salvarea reputaţiei acesteia în 

momente/situaţii/probleme neplăcute; 

 s-au informat în timp util şi s-a asigurat accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes 

public organizate de ISJ; 

 s-a transmis către direcţia de resort din MECTS modul de reflectare al aspectelor din 

învăţământ; 

 s-a cooperat cu televiziunile locale pentru realizarea unor emisiuni dedicate învăţământului 

doljean; 

 s-a participat, din partea ISJ, la manifestările ştiinţifice, cultural artistice, dedicate sărbătoririi 

anumitor evenimente, ,,Zilele şcolii”. 

Probleme curente semnalate în presa locală 

 Noua Lege a Educaţiei Naţionale: 

- nemulţumiri ale sindicatelor din învăţământ cu privire la prevederile legii; 

- reorganizarea ciclurilor de şcolarizare: clasa a IX-a la gimnaziu; 

- componenţa Consiliului de administraţie; 

 Comasarea unităţilor de învăţământ din Craiova - proteste ale cadrelor didactice (Liceul de 

Informatică „Ştefan Odobleja”, Grupul Şcolar ICM Nr. 2, Colegiul Tehnic „Ion Mincu”) 

 Salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar: 

- Legea 118/2010 - protestele cadrelor didactice din unităţile de învăţământ şi ale sindicatelor cu 

privire la reducerile salariale 

- Legea 285/2010 – nemulţumirea sindicatelor cu privire la creşterea salariului cu doar 15%; 

 Violenţa în şcoală şi în spaţiul din vecinătatea şcolii: 

- elevi înarmaţi cu arme albe în unele unităţi de învăţământ liceal 

- uciderea elevului Andrei Goreci - Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova 

 Scăderea performanţelor şcolare din cauza migraţiei părinţilor în căutarea unui loc de muncă 

şi a absenteismului. 

 Cazul Aurora Simon – director Liceul de Informatică “Ștefan Odobleja” Craiova: 

- Contract de management suspendat ca urmare a formulării unei plângeri penale de către ISJ 

Dolj și dl Vlad Marian; 

- Soluția procurorului a fost în sensul că nu s-a dispus începerea urmăririi penale nereținând în 

sarcina acesteia răspunderea penală; 

- Urmare a soluției Parchetului de pe Lângă Judecătoria Craiova, ISJ a dispus revenirea dnei 

Aurora Simon în funcția de director al Liceului de Informatică “Ștefan Odobleja” Craiova ca 

urmare a încetării motivelor care au condus la suspendarea din funcție.  
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12.Monitorizarea fenomenelor de violență și asigurarea securității în perimetrele 

școlare 
 

        În anul școlar 2010 -2011,  acțiunile de prevenire și combatere a violenței în rândul elevilor au 

fost fundamentate în principal pe ideea parteneriatului educativ și focalizate pe părinți, în speranța de 

a-i determina pe aceștia să conștientizeze și să-și asume propriul rol în acest proces. 

 S-a considerat că este necesară o implicare și o colaborare mai strânsă între instituțiile 

guvernamentale și neguvernamentale care se ocupă de educația și protecția copiilor-familie, școală, 

poliție, autorități locale, comunitate-în vederea creșterii siguranței acestora în interiorul școlii și pe 

stradă, a imprimării unui comportament civilizat și a unui respect mai mare față de lege. 

 În acest sens, în anul școlar 2010-2011, la nivelul instituțiilor de învățământ s-au desfășurat o 

serie de acțiuni : 

-aplicarea de  chestionare atât elevilor cât si cadrelor didactice  in vederea identificarii  principalelor 

forme de manifestare a violentei in scoala, a cauzelor actelor de  violenta, dar si a masurilor de 

prevenire si combatere; 

-participarea periodica a ofiterilor de prevenire si a politistilor de proximitate la sedintele cu parintii; 

-invitatea politistilor de proximitate la orele de consiliere; 

-organizarea de intalniri cu parintii ai caror copii au probleme de comportament si cu dirigintii claselor 

unde acestia isi desfasoara activitatea; 

-organizarea de intalniri cu elevii si parintii in scopul : 

 -identificarii problemelor cu care acestia se confrunta si gasirii mijloacelor adecvate de 

rezolvare, 

 -prezentarii unor teme cu caracter educativ-preventiv referitoare la siguranta personala si la 

consecintele savarsirii de infractiuni, in special a celor cu violenta,   

 -analiza unor cazuri concrete din randul elevilor; 

-organizarea de lectorate cu parintii pe urmatoarele teme: 

  ,,Anturajul copiilor nostri” 

 ,,Incurajeaza-ti copilul să ți se destainuie” 

  ,,Cum sa ne valorizam copilul?” 

-implicarea elevilor in diverse activitati extracurriculare  ca alternativa a petrecerii timpului liber. 

             La orele de dirigenţie au fost  planificate şi dezbătute teme despre violenţă, cel puţin una pe 

semestru, la fiecare clasă, la care s-a discutat despre tipurile de violenţă (violenţă verbală, fizică, 

violenţa în familie, în şcoală, în societate, etc.), despre cum se manifestă aceasta, despre cauzele care 

duc la violenţă, dar şi despre metode de prevenire. 

Toate activitățile menționate au valorificat  nevoia de comunicare, de relaţionare, de 

autocunoaştere, de manifestare artistică, ajutând adolescentul de azi să poată deveni adultul lipsit de 

inhibiţii, capabil să comunice asertiv, care are încredere în sine şi poate lua deciziile potrivite de unul 

singur.    

 

La nivelul Inspectoratului școlar Județean Dolj s-au  întocmit : 

- Planul privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 

- Planul operațional privind diminuarea și/sau eliminarea consumului de ierburi etnobotanice la 

nivelul județului Dolj. 

Activitățile principale au vizat în primul rând stabilirea de parteneriate între Inspectoratul 

Școlar Județean Dolj/ Unități școlare și instituții abilitate în domeniu: Inspectoratul Județean de 

Poliție, Poliția Comunitară, CJRAE,CJAP,Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor 

Copilului, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. 

 

MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN 

MEDIUL ȘCOLAR 

1.Derularea programelor de asistență individualizată pentru cazuri depistate cu potențial 

violent,  în cadrul cabinetelor psihopedagogice din școli sau cu sprijinul psihologilor din cadrul 

CJAP sau CJRAE. 
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2.Activități lunare în cadrul orelor de consiliere și orientare de prevenire a fenomenului 

violenței în școală, având invitați polițiști din secția de poliție zonală. 

3. Sancțiuni aplicate de către Consiliile Profesorale elevilor cu devieri comportamentale 

violente, respectând Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților Școlare și a 

Regulamentului de Ordine Interioară. 

4.Activități cu părinții în cadrul lectoratelor, dar și individual în cadrul orelor de consiliere 

pentru părinți care sunt prevăzute săptămânal în orarul școlii. 

5. Derularea în unitățile școlare a programelor ”Școala părinților” pentru informarea părinților 

asupra regulamentelor școlii și pentru furnizarea unor metode de comunicare cu proprii copii, 

ținând cont de particularitățile individuale 

6.Proiectul ”Tinerii împotriva violenței” se derulează sub egida M.E.C.T.S., având ca parteneri 

Organizația ”Salvați Copiii” România, Institutul de Științe ale Educației și OSC. În cadul 

proiectului au fost formate 29 cadre didactice în cadrul cursului ”Strategii de prevenire a 

violenței în școală” care efectuează activități lunare în 35 de școli din județul Dolj. 

7.Activități de mediere realizate de conducerile unităților de învățământ pentru soluționarea  

conflictelor. 

8.Instalarea de camere de supraveghere pentru interior și exterior în unitățile școlare. 

9.Prezența patrulelor de poliție în unitățile școlare și în perimetrul acestora a condus clar la o 

diminuare a procesului de violență în rândul elevilor. 
 

 

MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU EVITAREA CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE, 

an școlar 2010-2011 

 

1.Există afișat pe site-ul I.S.J. Dolj Planul operațional privind diminuarea și/sau eliminarea 

consumului de ierburi etnobotanice la nivelul județului Dolj, care să vină în sprijinul și orientarea 

conducerilor unităților școlare pentru organizarea de activități cu precădere de prevenție. 

2.S-au stabilit  parteneriate de colaborare între unități școlare și Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Dolj, Inspectoratul de Poliție Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj; 

3.Activități ale compartimentului ”Avocatul Elevului” din cadrul Consiliului Elevilor la nivelul 

unităţii şcolare, privind informări asupra efectului nociv asupra organismului uman a acestor 

produse; 

4.Organizarea unor activităţi şcolare extracurriculare (de ex, atelier de pictură, trupa de teatru, club 

de limbi străini, activităţi sportive etc.) în unitățile școlare ca alternativă la petrecerea timpului 

liber; 

5.Organizarea unor activităţi extraşcolare (de ex. competiţii sportive, jocuri în echipe, excursii 

tematice); 

6.Informarea cadrelor didactice faţă de problematica riscurilor ce denotă din consumul de ierburi 

etnobotanice în cadrul comisiilor metodice 

7.Realizarea unor intervenţii la nivel curricular prin dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi 

orientare, a unor teme privind efectele consumului de ierburi etnobotanice; 

8.Activități specifice de consiliere organizate de psihologii școlari sau de către psihologi ai 

C.J.R.A.E; 

9.Proiecte iniţiate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj (CPECA) Dolj: 

a.Concursul naţional „Mesajul meu antidrog“, ediţia a VIII–a, adresat elevilor de gimnaziu şi liceu; 

b.Proiectul „La Şcoala Vieţii”, derulat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Costin.D. Neniţescu” 

Craiova, Gr. Şc. Transporturi Căi Ferate Craiova şi Gr. Şc. Transporturi Auto Craiova; 

c.Proiectul „În Pragul Vieţii”, adresat ciclului gimnazial, derulat în parteneriat cu ISJ Dolj; 

d.Proiectul „Tutunul şi Alcoolul - prieteni sau duşmani?”, adresat elevilor de liceu, desfăşurat în 

parteneriat cu ISJ Dolj; 

e.Proiectul„Nu renunţa la viaţă”, derulat în parteneriat cu Şc.cu clasele I-VIII Filiaşi,  Poliţia 

Oraşului Filiaşi şi Biblioteca Orăşenească „Anton Pann” Filiaşi. 
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f.Proiectul „Adolescenţa – vârsta tentaţiilor”, derulat în parteneriat cu Gr.Şc. „Dimitrie Filişanu” 

Filiaşi şi Poliţia oraşului Filiaşi. 

10.Parteneriate educaţionale  iniţiate de şcoli și încheiate între Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Dolj (CPECA) Dolj și următoarele unități școlare din județul Dolj:  C.N. 

Carol I Craiova, Gr. ŞC. George Bibescu Craiova, Gr. Şc. Matei Basarab Craiova, Gr. Şc. Charles 

Laugier Craiova, Gr. Şc. Traian Vuia Craiova, Gr.Şc. Melineşti-Dolj, Centrul Şcolar Beethoven 

Craiova, Şcoala de Arte şi Meserii (PMT) Craiova, Şcoala cu clasele I-VIII Cioroiaşi. 

Plan de măsuri privind siguranța civică în unitățile de învățământ în anul școlar 2010-211 

Nr.

crt. 

Obiectivul 

urmărit 

 

 

Acţiuni de realizat 

 

Cine realizează 
Colaboratori 

 

Termene 

1.  

Asigurarea 

zonei     din 

jurul 

unităţilor de 

învăţământ 

Verificarea zonei din jurul scolii 

pentru identificarea existentei unor 

firme ce comercializează produse 

interzise minorilor 

 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

 

Primăria 

Politia 

 

Începutulu

i de an 

şcolar, 

Permanent 

 

Rezolvarea  litigiilor existente 

dintre unităţile de învăţământ si 

vecini acestora 

 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

Primăria, 

Politia 

Când este 

cazul 

 

Realizarea unui iluminat 

corespunzător in zona  

unităţii de învăţământ si pe căile de 

acces ale elevilor către şcoala 

 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

„CEZ” Oltenia 

SA 

 

Consiliul 

local 

Primărie 

 

Noiembrie 

2010 

  

Verificarea semnalizării rutiere 

specifice zonelor şcolare 

 

Administratorul 

şcolii 

 

Administrato

rul  de drum 

 

Începutul 

de an 

şcolar 

Supravegherea zonei de intrare in 

scoli pentru a identifica eventualele 

grupuri de tineri care staţionează 

împiedicând accesul in şcoala 

Paznic 

Profesor de 

serviciu 

Poliţia 

Politia 

comunitară 

 

Permanent 

2.  

Securizarea 

unităţii de 

învăţământ 

Realizarea unei singure intrări in 

incinta  scolii pentru o buna 

monitorizare a persoanelor care 

intra în şcoala 

Directorul unităţii 

de învăţământ 
 

 

Permanent 

Montarea de sisteme de siguranţă : 

grilaje, camere de supraveghere 

video, alarme, conectarea la firme 

private de paza si protecţie, etc. 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

Primăria 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

In funcţie 

de 

posibilităţi

le 

existente 

in fiecare 

şcoala 

Organizarea activităţilor specifice 

pentru persoanele care solicita 

Directorii 

unităţilor de 
 Permanent 
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Nr.

crt. 

Obiectivul 

urmărit 

 

 

Acţiuni de realizat 

 

Cine realizează 
Colaboratori 

 

Termene 

accesul in şcoala 

 

învăţământ 

Securizarea perimetrului unităţii de 

învăţământ 

 (repararea sau construirea 

gardurilor împrejmuitoare) 

Directorii unităţii 

de învăţământ 

Consiliul 

local 

Primărie 

Permanent 

Semne distinctive pentru elevi, 

cadre didactice, etc. 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

Diriginţi Permanent 

Analizarea oportunităţii 

introducerii de uniforme şcolare 

specifice, 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Când este 

cazul 

  

 Organizarea serviciului pe şcoala 

(elevi si cadre didactice) 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

 Permanent 

Finalizarea legitimaţiilor pentru 

elevi si cadre didactice 

 

Responsabilul cu 

disciplina 

Diriginţii , 

secretariat 

Octombrie 

2010 

3.  

Îmbunătăţir

ea activităţi 

educative 

In cadrul orele de curs, a orele de 

dirigenţie, discuţii etice 

  Cadrele 

didactice 

Alte instituţii 

de stat si 

nonguverna

mentale 

Permanent 

Realizarea de activităţi 

extraşcolare, parteneriate cu alte 

instituţii: Politia, Procuratura, 

Asociaţii nonguvernamentale, etc. 

 

Cadrele didactice 

Alte instituţii 

de stat si 

nonguverna

mentale 

Permanent 

Implicarea comitetelor de părinţi in 

activitatea de prevenire a unor acte 

cu caracter antisocial 

 

 

  Cadrele 

didactice 

 

Părinţii 

elevilor 

Conform 

activităţilo

r propuse 

Aplicarea cu corectitudine a 

prevederilor Regulamentului de 

ordine interna 

 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Permanent 

4.  
Control şi 

evaluare 

Realizarea de controale si analize 

periodice a stării disciplinare; 

 

 

  

 

Comisia 

diriginţilor 

 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

 

Lunar 

 

Realizarea de controale tematice, in 

cadrul inspecţiilor R.O.D.I.S., 

 

Inspectori şcolari 

Reprezentanţ

i ai 

consiliului 

Conform 

graficelor 

de 
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Nr.

crt. 

Obiectivul 

urmărit 

 

 

Acţiuni de realizat 

 

Cine realizează 
Colaboratori 

 

Termene 

privind siguranţa civica si 

disciplina in scoli 

local inspecţii 

  

Raportarea către I.S.J. in fiecare 05 

ale lunii, a masurilor luate privind 

siguranţa civica si starea 

disciplinara; 

Directorii 

unităţilor de 

învăţământ 

Responsabilu

l cu siguranţa 

civica 

 

Lunar 

Monitorizarea situaţiilor problema 

din şcoala; 

Responsabilii cu 

disciplina 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Permanent 

 

 

13.Situația privind abandonul școlar în anul 2010-2011 și soluții preconizate 

pentru reducerea fenomenului ( cu precizarea că la data realizării 

prezentului raport datele pentru întreg anul școlar sunt în curs de solicitare 

pentru finele semestrului al II-lea astfel încât sunt cuprinse numai statistici 

la finele semestrului I) 

 
Rata abandonului scolar releva puterea sistemului scolar de a cuprinde si de a mentine elevii in 

interiorul sau, de a le asigura accesul si suportul pentru finalizarea cel putin a nivelului scolar 

obligatoriu  

   Structura esantion :  

 144 unitati scolare din judetul Dolj cu o populatie scolara de 52.428 elevi, 40 unitati 

scolare din municipiul Craiova si 104 unitati scolare din judet  au raspuns solicitarii 

C.J.R.A.E-C.J.A.P Dolj .  

.      Din datele furnizate de conducerea unitatilor scolare a rezultat ca, in intervalul septembrie – 

decembrie 2010, un numar de 1.397 elevi din ciclul primar , gimnazial , liceal si profesional au 

abandonat forma de invatamant frecventata . Procentual , aceasta cifra reprezinta 2,66 % din 

totalul celor 52.428 elevi inscrisi , inregistrandu-se o crestere de + 0,28 % fata de anul scolar 2009-

2010 cand ponderea elevilor care au parasit scoala reprezenta 2,38 %( 1.199) din totalul elevilor 

inscrisi in unitatile scolare investigate , respectiv 50. 216 elevi . 

Pe cicluri de invatamant , situatia abandonului scolar se prezinta astfel: 

 in invatamantul primar                   -   407 cazuri 

 in invatamantul gimnazial              -   589cazuri  

 in invatamantul liceal                      -  355 cazuri   

 in invatamantul profesional            -     46 cazuri  

Cazurile inregistrate in intervalul analizat ( septembrie – decembrie 2010) in ordine 

descrescatoare: 

 invatamantul gimnazial , adica in cadrul   invatamantului   obligatoriu :589  cazuri ,    

reprezentand   3,29 %   din  totalul   celor 17.917 elevi inscrisi  in acest ciclu scolar  

 invatamantul primar cu 407 cazuri , ceea ce reprezinta 2,30% din elevii inscrisi in numar de 

17.725 

In total 996 elevi din clasele I – VIII au abandonat scoala , ei reprezentand 2,79 % din 

totalul celor 35.672  elevi inscrisi in ciclul primar si gimnazial 

 invatamantul liceal numarul elevilor care au renuntat la cursuri 355 elevi ,reprezentand 

2,30% din elevii inscrisi in numar de 15.464, fata de 217 elevi in anul scolar trecut ( +138 

elevi). 
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 scolile de arte si meserii au fost abandonate de un numar de 46 elevi , reprezentand 3,48 % 

din elevii inscrisi in acest ciclu de scolarizare (1.322) , inregistrandu-se o  scadere fata de 

anul scolar 2009-2010  cand 130 de elevi au parasit cursurile (4,82%.) 

             In  perioada 15 septembrie – 1 decembrie  2010, s-a inregistrat  o crestere  in   raport   cu   anii   

scolari    anteriori              - in  ciclul  primar ( + 0,9% fata de  anul scolar 2009-2010  

-in ciclul liceal ( + 0,58 % fata de anul scolar 2009 – 2010 ) 

si o  scadere    -in ciclul gimnazial  ( -0,1 % fata de anul scolar 2009 -2010) 

                        si invatamantul profesional   (- 1,34%  fata de  2009 – 2010 ) 

            Pe langa cazurile de abandon scolar , in unitatile scolare din judetul nostru exista si cazuri de 

elevi cu frecventa redusa . Numarul total al acestora se ridica la 1.928 ( 3,68 %)din totalul celor 

52.428 elevi inscrisi . 

         Pe cicluri de invatamant , situatia  se prezinta astfel: 

 in invatamantul primar                   - 317 cazuri  (1,78% ) 

 in invatamantul gimnazial              - 702 cazuri ( 3, 92% ) 

 in invatamantul liceal                      - 829 cazuri ( 5,36% ) 

 in invatamantul profesional            -  80 cazuri   ( 6,05% ) 

          

 Tabel 1. Situatia comparativa privind abandonul scolar din judetul Dolj     in anul  scolar / 2009-

2010 / septembrie – decembrie 2010 

 

  Ciclul 

     de  

invatamant 

 

 

2009/2010 

 Elevi 

 inscrisi 

 

Elevi in  

situatia 

de 

abandon 

scolar 

 

 

   

  %   

 

Sept.-

Dec. 

2010 

Elevi  

 inscrisi 

 

Elevi in situatia 

 de 

abandon scolar 

 

   

% 

Primar   17 .143 246 1,43 17.725 407 2,3

0 

Gimnazial   17  826  606 3,39 17.917 589 3,2

9 

TOTAL   34. 969        852 2,43 35.672 996 2,7

9 

Liceal   12.551       217 1,72 15.464 355 2,3

0 

Profesional     2 696       130 4,82   1.322 46 3,4

8 

  TOTAL GENERAL   50.216    1.199 2,38 52.428 1 .397 2,6

6 

     Raportul  Urban    /   Rural 

   Ciclul primar        -    144 cazuri     /   263cazuri             

   Ciclul gimnazial   -    172 cazuri     /   417 cazuri            

   Ciclul  liceal          -    303 cazuri    /      52 cazuri             

   Profesional / SAM  -    44 cazuri    /    2 cazuri     

         

       Pe ansamblu rata abandonului scolar este mai ridicata in mediul rural populatia fiind expusa 

riscului marginalizarii si excluziuni- 417 cazuri in invatamantul gimnazial si 263 cazuri in 

invatamantul primar. 

         In ciclul liceal si profesional cei mai multi elevi care renunta la cursuri provin insa din mediul 

urban – 303 cazuri in invatamantul liceal si 44 cazuri in invatamantul profesional.  

         In  municipiul Craiova unde cei mai multi elevi aflati in situatia de abandon   scolar   provin  

din  ciclul   liceal :217  elevi  (2,18% )  si  gimnazial   : 68  elevi  (1,40%) dintr-un total de 350 

cazuri. Tot in ciclul liceal se inregistreaza si cele mai multe cazuri de frecventa redusa ,adica 440 

(4,41%)din cele 711 cazuri existente in municipiul nostru . 
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         Din totalul celor 1.397 elevi care au abandonat scoala la nivelul judetului Dolj, 663 elevi 

(2,45%) provin din mediul urban si 734 elevi (3,12% ) din mediul rural. 

           Cele mai semnificative cazuri de abandon scolar se concentreaza la nivelul urmatoarelor 

unitati scolare : 

          In mediul urban  : Colegiul Tehnic Ion Mincu Craiova - 82 cazuri ,Grupul Scolar de 

Transporturi Auto Craiova – 57 cazuri , Grupul Scolar ,, Matei Basarab”-27 cazuri, ,Grupul Scolar 

,,Electroputere”-20 cazuri ,Col. Nat.,, Brancusi”-20 cazuri ,Scoala Obedeanu -26 cazuri ,  Liceul 

Teoretic Bechet – 65 cazuri ,Grup Scolar Horia Vintila  Segarcea -76 cazuri , 

   Sc.nr.1 Calafat-22 cazuri , Scoala nr.2 Calafat -66 cazuri ,Col.Tehnic ,, Stefan Milcu „        Calafat-

42 cazuri , Scoala Filiasi -25 cazuri . 

          In mediul rural :  Scoala Sadova 101 cazuri , Liceul Barca -69 cazuri, ,Scoala Negoi -50 cazuri , 

Lic. Teoretic ,, Ghe. Magheru”Cetate- 45 cazuri Scoala Cerat –40 cazuri, Scoala  Ghidici – 30 cazuri , 

Scoala Podari– 25 cazuri , Scoala Urzicuta 24 cazuri  , Scoala Piscu Vechi– 22 cazuri , Scoala Belot 21 

– cazuri ,  Scoala Catane – 19 cazuri , Scoala Rast – 16 cazuri , Scoala Lipovu-15 cazuri , Scoala 

Bistret -12 cazuri , Scoala Galiciuica -4 cazuri 

Cele mai semnificative cazuri de frecventa redusa se concentreaza la nivelul urmatoarelor 

unitati scolare : 

     In mediul urban : Scoala nr.13 Cv -56 cazuri , Scoala Obedeanu 26 cazuri ,Grupul Sc.Transporturi 

Auto -115 cazuri , I.C.M.nr.2 -83 cazuri , Gr. Sc. ,, Traian Vuia”-58 cazuri ,Gr.Sc. Electroputere – 44 

cazuri, Gr.Sc. ,, M. Basarab”-33 cazuri ,Col. Nat. ,, C-tin Brancusi” 35 cazuri , Col. Nat. ,, Stefan 

Velovan”-29 cazuri  ,Col. Nat.,,Ion Mincu” -23 cazuri , Gr.Sc.,,Horia Vintila” Segarcea -66 cazuri , 

Col. Tehnic ,, St.Milcu”Calafat -64 cazuri,  Scoala nr.4 Bailesti -48 cazuri , Gr. Sc. Ind. Filiasi -42 

cazuri , Scoala Nr.1 Bailesti -38 cazuri , Scoala nr.2 Calafat-16 cazuri,  

      In mediul rural:  Liceul Poiana Mare -73 cazuri, SAM Valea Stanciului -31 cazuri , SAM 

Argetoaia – 24 cazuri , Lic.Teoretic Amarastii de Jos -75 cazuri , Gr. Sc. ,,Al. Macedonski” Melinesti -

17 cazuri , Scoala Cerat 48 cazuri , Scoala Belot –com.Sopot -39 cazuri , Scoala Catane-22 cazuri , 

Scoala Podari -13 cazuri , Scoala Lipovu 27 cazuri ,Lic.  Teoretic ,, Ghe. Magheru” Cetate -28 cazuri 

Cauzele abandonului scolar 

 mobilitatea si migratia unor familii in alte  judete sau peste hotare, casatoria                                        

38,73%   -    541  cazuri     

 cauze sociale                                                    29,27 %  -   409 cazuri 

 cauze economice                                             30,78%    -   430 cazuri 

 cauze medicale                                                 0,64%     -       9 cazuri 

 cauze psihopedagogice                                    0,57%     -        8 cazuri 

 

               In mediul urban  : 

 - alte cauze                       -  270 cazuri 

 - cauze sociale                  -  219 cazuri 

 - cauze economice            -  167 cazuri 

 - cauze psihopedagogice   -    3 cazuri 

 - cauze medicale               -     4 cazuri 

 

           In mediul rural : 

 - alte cauze                            -  271 cazuri 

 - cauze economice                  - 263 cazuri 

 - cauze sociale                        - 190 cazuri 

 - cauze psihopedagogice        -     5 cazuri 

 -cauze medicale                     -      5 cazuri 

 

 In concluzie cauzele abandonului scolar se regasesc in : 

 Mobilitatea si migratia unor familii in alte judete din tara sau in  strainatate 

 Provenienta copiilor din familii dezorganizate 

 Atitudinea  rezervata  fata  de  scoala  a  unor  grupuri  care  au o  perceptie    negativa asupra 

rolului si importantei educatiei 
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 Conditiile socio-economice precare ale familiei , cu impact asupra posibilitatii de sustinere a 

scolarizarii copiilor 

 Schimbarea optiunilor scolare si profesionale ale tinerilor pe parcursul anilor de studiu 

 Lipsa relatiei scoala – familie 

 Repetarea succesiva a unui an scolar si depasirea varstei admise pentru continuarea studiilor la 

invatamantul de zi 

 Nivelul redus de dezvoltare a localitatii respective , conditiile improprii in care se desfasoara 

cursurile in marea majoritate a scolilor din mediul rural 

 Insuficienta implicare a comunitatii locale  

 

Solutii pentru diminuarea numarului de cazuri 

 adecvarea continuturilor educationale la nevoile individuale si locale: 

 identificarea unor modalitati concrete de colaborare a parintilor cu scoala in vederea 

rezolvarii problemelor referitoare la participarea scolara ( repetentie, absenteism, abandon 

scolar),rezultate scolare,devianta comportamentala; 

 -diversificarea modalitatilor de colaborare a scolii cu comunitatea ,in scopul dezvoltarii unui 

parteneriat activ in rezolvarea problemelor scolii. 

 

 

Soluţii de stimulare a participării la educaţie  

     

De maxima importanta pentru reusita demersului educaţional consideram a fi crearea unui 

parteneriat între ISJ-CJRAE -CJAP ,şcoală, familie, comunitate,  în care fiecare trebuie sa-si  asume  

roluri  clar  stabilite  în  funcţie  de  domeniul  de  competenta. 

    Scopul este  acela  de a  crea  o   legătură  si  de  responsabiliza comunitatea /şcoala/    familia   

ca  factori   implicaţi   direct   în   formarea    elevilor   în  scopul   prevenirii    si combaterii 

abandonului şcolar. 

   Se  impune corelarea   unor  strategii  educationale  în scopul   mentinerii  în sistem a     elevilor  

aflaţi  în situaţia de risc / abandon şcolar ,  cu  strategii  de  asistenţă  socială    și  sprijin  financiar. 

 
 

 

14.PLANUL DE ACTIUNE AL  I.S.J. DOLJ  PENTRU   OBIECTIVELE  

EDUCAŢIONALE ALE GRUPURILOR DEZAVANTAJATE ( RROMI) 

 

Majoritatea obiectivelor sunt preluate din planul pentru perioada 2008-2010. Acest lucru se 

explică prin faptul că un specific al obiectivelor educaţionale este atingerea lor în perioade de timp 

care permit atât implementarea unor programe cât şi încadrarea în deziderate strategice la nivel 

regional şi naţional. 

 

EDUCAŢIE 

Strategii ale 

instituţiilor membre 

CJASPIS 

Instituţia 

responsabilă şi 

partenerii 

Rezultate aşteptate  

 

Resurse Termene 

Obiectivul III: Creşterea nivelului de cuprindere a populaţiei şcolare în sistemul de învăţământ 

şi a calităţii activităţilor instructiv-educative 

Sub-obiectiv 1: Reducerea abandonului şcolar în rândul elevilor cu cerinţe educative speciale şi a 

celor proveniţi din medii dezavantajate (rromi) şi familii defavorizate (alcoolism, abandon 

familial), cu 30%  până în 2010  

 

Dezvoltarea Reţelelor 

de transport social 

şcolar pentru elevii din 

familii sărace din 10 

ISJ, CL, 

ONG-uri 

rrome 

300 elevi din familiile sărace 

Clarificare: Serviciul de 

transport social şcolar are 

costuri diferenţiate pentru  

Bugetare  

Surse private 

2010 
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localităţi  elevii din familii non-sărace 

Înfiinţarea de reţele de 

asistenţă socială şcolară 

în localităţile afectate de 

şomaj masiv 

As. 

Providenta 

As. Vasiliada  

300 de copii proveniţi din familii 

marcate de şomaj, sărăcie şi 

neglijare  

Fonduri 

PHARE, 

bugetare şi 

proprii ale 

ONG- 

2010 

Asigurarea de spijin 

financiar şi consiliere 

pentru 160 de elevi din  

familii sărace (prin 

Programul de Prevenire 

a Instituţionalizării şi 

Combaterii 

Abandonului Şcolar) 

ISJ,CCD, 

DGASPC 

120 de elevi din familiile sărace 

care vor obţine sprijin financiar 

şi consiliere 

bugetare Anual  

Dezvoltarea capacităţii 

centrelor de zi din 

judeţul Dolj 

ISJ, CJ, CL 

As. Vasiliada 

Salvati copiii 

 

Reducerea  abandonului şcolar şi 

creşterea calităţii educaţionale 

pentru  550 copii proveniţi din 

familii sărace de rromi 

 10 copii cu tulburări din 

spectrul autist şi copii cu 

sindromul Down 

Bugetare, 

proprii 

Anual  

Dezvoltarea de 

programe în parteneriat 

public-privat pentru 

susţinerea financiară a 

elevilor cu cerinţe 

educative speciale sau 

din familii sărace 

ISJ,CJ, CL  

DGASPC 

ONG-uri, 

agenți 

economici 

Creşterea cu 30 % a participării 

elevilor din familiile sărace la 

procesul instructiv-educativ 

Bugetare 

Surse private 

2010 

Iniţierea şi derularea de 

cursuri formative şi de 

perfecţionare pentru 

cadrele didactice care 

desfăşoară activităţi în 

şcoli incluzive. 

ISJ 

CCD 

CJAPP 

ONG-uri 

locale 

 

 900 cadre didactice formate şi 

perfecţionate pentru 

învăţământul incluziv  

Creşterea calităţii activităţilor 

instructiv-educative 

bugetare 2010  

III. Strategie CASPIS 1:Lobby naţional pentru schimbarea legislaţiei sociale referitoare 

la subvenţionarea, finanţarea instituţiilor de asistenţă socială (ex. Legea 34/1998 şi 

altele - reţelele de transport social şcolar ale ONG - urilor sunt subv. prin Legea 34/1998, 

iar peste 30% din Centrele de zi au aceiaşi sursă de finanţare. 

IV. Obiectivul operaţional 2008: Responsabilizarea DMSSF Dolj şi a partenerilor locali 

în legătură cu rolul pe care-l au în  îmbunătăţirea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii 34 / 1998 

Plan Operaţional 2008 

Strategie CJASPIS 2: Facilitarea parteneriatelor public – privat în vederea iniţierii şi sprijinirii 

programelor educaţionale adresate copiilor cu cerinţe educative speciale sau proveniţi din 

familiile sărace 

Obiectivul operaţional 2009: Promovarea şi replicarea proiectelor educaţionale considerate 

“modele de succes” 

Plan Operaţional 2009 

Strategie CJASPIS 3: Îmbunătăţirea procedurilor de administrare şi raportare a informaţiilor 

referitoare la situaţia elevilor şi cadrelor didactice  între furnizorii de servicii educaţionale 

Obiectiv operaţional 2010: Realizarea de bănci de date integrate la nivel judeţean  referitoare la 

situaţia elevilor şi a cadrelor didactice   

Plan Operaţional 2010 
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Sub-obiectiv 2: Creşterea cu 10% a nivelului de includere a copiilor romi în sistemul de 

învăţământ şi al nivelului de pregătire şcolară / profesională până în 2010 

Sprijinirea ONG-urilor roma 

(întărirea capacităţii 

organizaţiei) 

Facilitarea parteneriatelor 

între APL, ONG-uri roma şi 

grupuri de iniţiativă 

CL, Prefectura,  

ISJ 

ONG roma inclusiv 

Partida rromilor 

6  Planuri locale de 

acţiune foarte 

concrete  

6  Parteneriate, 

acţiuni în parteneriat  

 

Programe 

naţionale şi 

internaţionale 

de finanţare 

bugete locale 

2010 

Sprijinirea angajării de 

mediatori şcolari romi 

Prefectura, ISJ, CL, 

ONG-uri roma şi 

grupuri de iniţiativă 

(proiect PHARE) 

10 mediatori şcolari 

angajaţi 

Bugete locale  

 

2010 

Conştientizarea factorilor 

responsabili (Prefectură, ISJ, 

APL) asupra modalităţilor 

de lucru în comunităţile de 

romi 

Prefectura, ISJ, CJ, 

CL, 

ONG-uri roma şi 

grupuri de iniţiativă 

Acţiuni în mass-media 

Seminarii 

Intâlniri de lucru 

Bugetul 

judeţean, 

Fonduri 

atrase, 

sponsorizări 

2010 

Formarea facilitatorilor 

comunitari 

CJ, CL, Prefectura, 

CJASPIS 

Comunitatea 

roma,Univ., FRDS 

Cel puţin 25 persoane 

pregătite ca facilitatori 

comunitari 

Bugetul 

judeţean/ 

locale 

Fonduri 

atrase 

2010 

Creşterea gradului de 

înscriere a copiilor/tinerilor 

rromi la grădiniţă şi şcoală 

în 5 localităţi 

ISJ,DSP,CJ,CL, SA, 

Partida rromilor, 

UDR,, ASCIR, 

Providentaa,  

Sprijiniţi copiii, 

Vasiliada 

mitropolitan Craiova 

Cel puţin 300 

copii/tineri înscrişi în 

unităţile şcolare, in 

special gradinite 

Bugetare 

Fonduri 

PHARE 

2010 

V. Strategie CJASPIS 1: Facilitarea parteneriatelor public – privat 

Obiectiv operaţional 2009: Derularea proiectului „Împreună pentru o educaţie de calitate” 

Plan Operaţional 2009  

Strategie CJASPIS 2: Campanii de sensibilizare la nivelul comunităţii asupra nevoii de programe 

educaţionale diferenţiate, şcoala incluzivă, pentru  părinţii copiilor de etnie roma pentru 

conştientizarea rolului şi importanţei frecventării şcolii 

Obiectiv operaţional 2009: 

Plan Operaţional 2009 

 

 

Sub-obiectiv 3: Asigurarea  utilităţilor necesare pentru 30 de unităţi şcolare din mediul rural 

până în 2010 

Dezvoltarea de proiecte şi 

accesarea fondurilor judeţene, 

naţionale şi europene pentru 

dezvoltarea infrastructurii în 

mediul rural 

CJ,CL, 

ISJ 

Unităţi 

şcolare 

30 unităţi şcolare din 

mediul rural au asigurate 

toate utilităţile (Sunt 

utilităţi minimale fără  reţea 

stradală – 41 u.şc.real 

/50prognoză) 

Bugetare 

granturi 

2010  

Strategie CJASPIS 1:  Facilitarea parteneriatelor public-privat pentru atragerea fondurilor 

interne şi externe în scopul reabilitării unităţilor şcolare din mediul rural 

Obiectiv operaţional 2009: Asigurarea utilităţilor minimale în 37 unităţi şcolare 

 

Sub-obiectiv 4:  Cresterea cu 15% a numărului de copii şi tineri care adoptă atitudini şi 
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comportamente sănătoase până în 2010 (consum limitat de substanţe: tutun, alcool şi droguri şi 

un comportament sexual responsabil 

Intensificarea campaniilor de 

informare pentru adoptarea unui stil de 

viaţă sănătos în şcoli 

DSP 

ISJ 

ONG 

2500 de elevi din 10 

şcoli 

Bugetare, 

proprii 

2010 

Realizarea de strategii informative în 

toate taberele şcolare din judeţ 

DSP 

ISJ 

ONG 

 

 1 tabară cu  100 

beneficiari 

Bugetare, 

proprii ale 

ONG-urilor 

2010 

Strategie CJASPIS 1: Întărirea comunicării dintre sistemul de sănătate şi cel de educaţie 

Obiectiv operaţional 2008: Campanii de comunicare pentru facilitarea colaborării dintre cele două 

sisteme 

Plan operaţional 2008 

 

Sub-obiectiv 5:   Scăderea cu 20% a delincvenţei juvenile până în 2010 

Intensificarea campaniilor de 

informare privin legislaţia şi 

problemele juridice legate de 

delincvenţa juvenilă şipericolele 

sociale legate de aceasta 

DSP 

ISJ-şcoli 

Poliţia 

ONG 

2000 de elevi din 10 

şcoli din mediul urban 

Bugetare 

proprii 

Surse atrase  

Proiecte 

2010 

Organizarea unor grupe mixte de 

lucru pe cartiere: Şcoală-

Comunitate-Poliţie 

ISJ 

Poliţia 

ONG 

10 comunităţi rrome de 

cartier din mediul urban 

Bugetare 

Proprii ale 

ONG-urilor 

2010 

Strategie CJASPIS 1: Întărirea comunicării dintre Poliţie şi sistemul de educaţie 

Obiectiv operaţional 2008: Campanii de comunicare pentru facilitarea formării grupelor de lucru 

necesare 

Plan operaţional 2008 

 

Sub-obiectiv 6:   Scăderea cu 40% a analfabetismului până în 2010 

Intensificarea  campaniile de 

convingere a adulţilor pentru 

înscrierea la cursurile de 

alfabetizare 

 

ISJ-şcoli 

ONG 

2000 de adulţi din 16 

localităţi ale judeţului 

Dolj 

Bugetare 

Surse atrase 

2010 

Organizarea şi extinderea 

învăţământului „A doua Şansă” în 

şcoli din localităţi urbane şi rurale 

di judeţul Dolj (in prezent 9 

centre, din sept.2008 încă 7 centre) 

ISJ-şcoli 700 de adulţi în 10 şcoli 

din judeţul Dolj 

Bugetare 

Surse atrase 

2010 

Strategie CJASPIS 1: Întărirea comunicării dintre  sistemul de educaţie şi comunităţi 

Obiectiv operaţional 2009: Campanii de comunicare pentru facilitarea formării grupelor  necesare 

şcolarizării 

Plan operaţional 2009 

 

 

Sub-obiectiv 7:   Scăderea cu 50% a influenţei migraţiei sezoniere (legată de meseriile 

tradiţionale) şi a migraţiei externe a familiilor de rromi asupra procesului de învăţământ a 

copiilor proveniti din aceste familii 

Iniţierea unor campanii de 

convingere a familiilor de rromi 

pentru neantrenarea copiilor în 

muncile părinţilor şi asupra 

efectelor nocive ale migraţiei 

asupra şcolarizării 

DPC 

ISJ-şcoli 

ONG 

600 de familii din 20 

de localităţi din judeţul 

Dolj afectate de 

migraţie 

Surse atrase 

ONG-uri 

Anual  

Organizarea unor centre sociale DPC 200 de copii  preluaţi în Surse atrase Anual 
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pentru preluarea unui număr de 

copii ale căror familii migrează 

ISJ 

Asociaţia 

Vasiliada 

Asociaţia 

Providenţa 

4 centre sociale din 5  

localităţi din Dolj 

Proiecte 

ONG-uri 

Strategie CJASPIS 1: Întărirea comunicării dintre ISJ şi ONG-urile rrome şi nerrome 

Obiectiv operaţional 2009: Campanii de comunicare în comunităţile de rromi 

Plan operaţional 2009 

 

 

 

În plus, 

      -Există inspector şcolar pentru rromi/minorităţi (norma intreaga).Nu este de etnie rromă (este de 

etnie greacă). 

      -Sunt 28 de cadre didactice de etnie rroma în judeţul Dolj în şcolile: Şcoala Podari-Branişte, Şcoala 

Cerăt, Şcoala Catane, Şcoala Ocolna, Şcoala Negoi, Şcoala Segarcea, Grup Şc. Segarcea, Şcoala 

Sadova (2), Şcoala nr. 13 Craiova (2), Şcoala nr. 26 Craiova, Şcoala Dioşti (structura Radomir), Gr. 

Şc. Transp. Auto Craiova, Şcoala Lipovu, Liceul Bîrca, Şcoala Sadova(2), Şcoala Vîrtop, Şcoala 

Sălcuţa-Calopăr, Şcoala Filiaşi(2), Şcoala Salcuta (Mirza), Şcoala nr. 27 Craiova (Popoveni), Şcoala 

nr. 16 Craiova, Şcoala nr. 19 Craiova. 

      - Limba rromani se predă în 22 de şcoli din judeţ. 

      - Istoria şi cultura rromilor se predă în 18 şcoli din judeţ. 

      -Limba rromani se învaţă ca limbă maternă de către 2853 elevi rromi în şcolile menţionate anterior. 

    În prezent sunt înscrişi la liceu pe locuri speciale alocate etniei rrome un număr de 144 elevi. 

    Repartiţia s-a făcut în principal la toate colegiile, liceele şi SAM-urile din judeţ în funcţie de 

preferinţele candidaţilor; la fiecare repartiţie au rămas locuri disponibile. 

-Numărul beneficiarilor Programului „A doua şansă” la nivelul judeţului este: 304 

-Grădiniţa estivală s-a derulat în 15 localităţi (aprox. 300 copii) 

–Sunt mulţi elevi rromi cu rezultate deosebite la învăţătură şi activităţi artistice şi sportive în şcoli 

din judeţ, cum sunt: Şcoala  nr. 25 Craiova, Şcoala Lipovu, CN. Fraţii Buzeşti Craiova, CN. Elena 

Cuza Craiova, CN Nicolae Titulescu Craiova, Şcoala Catane, Şcoala Negoi, Şcoala nr. 13 Craiova, Gr. 

Sc. Horia Vintilă Segarcea, Gr. Şc. Filiaşi. 

    -  Infiintarea a 9 centre (în plus faţă de cele 6 existente) si coordonarea  celor 15 centre “A doua 

sansa” in judet in scopul alfabetizarii, completarii studiilor si reinsertiei scolare si educationale a 

persoanelor care au depasit cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare (locul I la nivel national);  

    -   Gestionarea corecta a locurilor speciale pentru rromi pentru licee si SAM-uri; 

    - Studiu al populatiei scolare rrome din judet privind absenteismul, migratia, segregarea si 

discriminarea in mediul scolar; 

    -  Organizarea si pregatirea Concursului national de limba, istoria şi tradiţiile rromilor (3 premii I la 

faza nationala); 

    - Impunerea programului de desegregare a claselor de copii rromi cu obiectiv eliminarea totala a 

segregarii in 2010; 

    -   Elaborarea Strategiei ISJ pentru integrarea scolara a grupurilor dezavantajate; 

    -   Realizarea de parteneriate cu toate ONG-urile rrome din judet; 

    -  Sustinerea ca formator naţional a cursurilor de Educatie interculturala şi dezvoltare comunitară 

organizate de CCD Dolj prin finanţare “Fonduri structurale”; 

    -   Susţinerea ca formator naţional a cursurilor MEdC pentru Rromanipen Educaţional, componenta 

“Istorie şi tradiţii rrome” 

        -   Presedinte al Comisiei judetene pentru Protectia Copilului, Educatie si Cultura; 

    -   Participarea la elaborarea materialelor Comisiei judetene de Incluziune Sociala; 

    -  Participarea in parteneriat cu Inspectoratul de Politie judetean la Proiectul de reducere a 

delincventei  juvenile si reinsertie scolara si sociala; 

    -  Infiintarea a 3 catedre de “Limba istoria si traditiile rromilor” (in prezent 31 de catedre – locul I  la 

nivel national); 
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    -  Elaborarea  manualului auxiliar  “Povestile iubirii” (Al kamimoske paramisa), parteneriat ISJ – 

Fundatia culturala “I.D. Sarbu”, editie bilingva, autor L. Cherata (in prezent manual auxiliar în 

învăţământul pentru rromi); 

    -   Organizarea şi coordonarea programului “Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I”, prin înfiinţarea şi 

monitorizarea a 3 grădiniţe estivale în 3 localităţi cu rromi; 

   -     Coordonarea Concursului naţional “Diversitatea etnică” – locul I la faza regională confruntarea 

finală a 7 de judeţe din regiune; 

  

     OBIECTIVE SI PERSPECTIVE: 

     -   Eliminarea totala a segregarii scolare in judet. 

     -   Elaborarea manualelor auxiliare: “Curs de limba rromani” si “Noul testament” (O lasho 

nevimos), trad. in limba rromani de L.Cherata. 

     -  Extinderea  Proiectului de reducere a delincventei  juvenile si reinsertie scolara si sociala , pentru 

mediul rural. 

     -  Extinderea retelei de centre “A doua sansa” avand ca obiectiv eliminarea totala a analfabetismului 

la nivel judetean. 

     -   Organizarea a 10 grădiniţe estivale în 10 localităţi diferite. 

     -   Organizarea simpozionului national “Valorile Rromanipen-ului”. 

     -   Participarea la principalele proiecte judetene pentru integrarea scolara si sociala a rromilor. 

     -    Indeplinirea tuturor sarcinilor ISJ Dolj ca inspector scolar de specialitate. 

     -    Iniţierea de programe şi parteneriate pentru eliminarea totală a unor aspecte de discriminare în 

plan educaţional şi şcolar. 

 

  
 

15.STADIUL PREGĂTIRILOR LOCALURILOR LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2010-

2011 

 

Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Dolj nr. 288/24.08.2010 privind constituirea echipelor 

de control al unităţilor şcolare din judeţul Dolj, în vederea verificării modului de pregătire al acestora 

pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2010-2011, înregistrat la Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj, înregistrat cu nr. 1318 / 27.08.2010, s-au constatat următoarele: 

 

a) Starea localurilor destinate procesului de învăţământ 

 

În unitățile de învățământ din județul Dolj au fost efectuate lucrări de reparare / renovare, 

modernizare, lucrări de reparaţii capitale, lucrări de reparaţii curente. Situaţia privind realizările 

pentru lucrări de investiţii cuprinse în HG 655 / 2009, anexa 3, şi 417 / 2010 la data de 31.08.2010 

este prezentată în tabelul următor: 

 

 

 Unitatea de învăţământ 

 

 

Natura 

lucrării 

Suma 

aloc. 

Hg. 

655-

anexa 

3 

 

Mii 

lei 

Suma 

aloc. 

Hg. 

655-

anexa 

3 

MEC 

Mii 

lei 

Suma 

aloc.  

de ISJ 

la Hg. 

655-

anexa  

3 

mii lei 

Realiz.  

01.03.

- 

31.07. 

2010 

mii lei 

Realiz.  

august 

 

mii lei 

 

 

Obs. 

1 Grădiniţa Cu PN nr. 

1 Brabeţi, com 

Daneţi 

Ob  de 

investiţii 

140 126    126  126 0  

2 Şcoala cls.I-VIII 

Desa, ptr. Grăd. PN 

Desa 

Ob  de 

investiţii 

 78 70   70   70 0  
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3 SAM Predeşti Ob  de 

investiţii 

149 134   134   134 0  

4 Şcoala cls.I-VIII 

Leu, ptr. Grăd. PN 

Leu 

Ob  de 

investiţii 

150 135   135   135 0  

5 Şcoala cls. I-VIII 

Galiciuica 

Ob  de 

investiţii 

 70 63    63   63 0  

6 Şcoala cls. I-VIII 

Seaca de Cîmp 

Ob  de 

investiţii 

 70 63   63  63 0  

7 Şcoala cls.I-VIII 

Ţandăra, ptr. Şc. 

Cla. I-IV + Grăd. 

PN Ţandăra 

Ob  de 

investiţii 

250 225 225  220 0  

8 Şcoala cls. I-VIII 

Goieşti,  

reabilitare 28 25   23     25  0  

9 Şcoala cls. I-VIII 

Terpeziţa 

reabilitare 50 45  45     45  0  

10 Şcoala cls. I-VIII 

Vîrvoru de Jos, ptr. 

Str. Şc. Cls. I-IV 

Vîrvor 

reabilitare 100 90   90     90 0  

11 Şcoala cls. I-IV 

Verbicioara 

reabilitare 20 18  18    18 0  

12 Şcoala cls.I-VIII 

Piscu Vechi, ptr. 

Str. Grăd. PN Piscu 

Vechi 

reabilitare  40  36  36   36 4  

13 Şcoala cls.I-VIII 

Piscu Vechi, ptr. 

Str. Grăd. PN, sat 

Pisculeţ 

 

reabilitare  40  36  36   36 4  

14 Şcoala cls.I-VIII  

com Botoşeşti Paia 

reabilitare  98  88  88   88 0  

15 Şcoala cls. I-VIII 

Lipovu, ptr. Şcoala 

cls. I-IV Lipovu de 

Sus 

reabilitare 60 54    54    54 0  

16 Şcoala cls. I-VIII 

Filiaşi 

Reparaţii 

capitale 

80 72 72  72 0  

17 Grup Şcolar ,, Al 

Macedonschi,, 

Melineşti 

Reparaţii 

capitale 

100 90 89  59 21 9 în 

cont 

18 Şcoala cls. I-VIII 

Sadova, ptr.  

Grădiniţa cu PN  

Piscu-Sadovei 

Reparaţii 

capitale 

150 135 135  135 0  

19 Şcoala cls. I-VIII 

Gîngiova,  ptr. 

Şcoala cls. I-VIII 

Comoşteni  

Reparaţii 

capitale 

150 135 135   135 0   

20 Grup Şcolar Ind. 

Electroputere, 

Reparaţii 

capitale 

100  90  90    90 0  



157 

 

Craiova 

21 Liceul Teoretic ,, 

Mihai Viteazul,, 

Băileşti 

Reparaţii 

capitale 

98 88  88   88 0  

22 Şcoala cls. I-VIII 

Breasta 

Reparaţii 

capitale 

147 132 132   132 0  

23 Şcoala cls. I-VIII 

Catane 

Reparaţii 

capitale 

51  46  46     46  0  

24 Şcoala cls. I-VIII 

Coşoveni, ptr.  

Grădiniţa cu PN  

Coşoveni 

utilitati 39  35  35    35 0  

25 Şcoala cls. I-VIII 

Drănic ptr. Şcoala 

cl. I-IV Foişor 

Reparaţii 

capitale 

19  17   17    17 0  

26 Şcoala cls. I-VIII 

Bîlta 

Reparaţii 

capitale 

48  43   43    43 0  

27 Şcoala cls. I-VIII 

Mischii ptr. Şcoala 

cl. I-IV Mlecăneşti 

Reparaţii 

capitale 

99  89   89    89 0  

28 Şcoala cls. I-VIII 

Murgaşi ptr. Şcoala 

cl. I-IV Balota de 

Sus 

Reparaţii 

capitale 

109 98  98   98 0  

29 Şcoala cls I-VIII 

Vîrtop 

Reparaţii 

capitale 

29  26   26   26 0  

30 Şcoala cls. I-VIII 

Braloştiţa ptr. 

Şcoala cl. I-VIII 

Valea Fîntînilor 

utilităţi 72  65   65    65 0  

31 Şcoala cls I-VIII 

Carpen 

 utilităţi 300 270  75   75 0  195 în 

cont 

32 Şcoala cls. I-VIII 

Călăraşi ptr. 

Grădiniţa nr. 1, 

Călăraşi 

utilităi 29 26  26   26 0  

33 Şcoala cls I-VIII 

Teasc 

 

 utilităţi 49 44  44   44 0  

34 Liceul Teretic 

Bechet Campus 

 Ob de 

investiţii 

448 403  402    200 202  

35 SAM Valea 

Stanciului 

consolidare 25 23  23      0  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Luc. 

Sistata 

23 în 

cont 

36 Şcoala cls. I-VIII, 

com Dobreşti 

consolidare 50  45  45    45  0  

37 Şcoala cls. I-VIII, 

com Pleşoi 

consolidare 49 44   44    30  14   

38 Şcoala cls. I-VIII, 

sat Gubaucea, com 

Vela 

reabilitare 49 44  44   44  0  

39 Şcoala cls. I-VIII, Reparaţii 40 36 36   36 0  
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sat Veleni, com. 

Seaca de Pădure 

capitale 

40 Şcoala cls. I-VIII, 

sat Sărata, com 

Călăraşi 

Reparaţii 

capitale 

70 63 63   63 0  

41 Şcoala cls. I-VIII, 

com Amărăştii de 

Sus 

Reparaţii 

capitale 

100 90  90   70 0 20 în 

cont 

42 Şcoala cls. I-VIII, 

Golfin, com 

Robăneşti 

Reparaţii 

capitale 

 50 45  45    45 0  

43 Liceul ,, Ştefan 

Odobleja,, Craiova 

Reparaţii 

capitale 

100 90   0   0 0 litigiu 

44 Şcoala cls. I-VIII 

Siliştea Crucii 

Reparaţii 

capitale 

 70  63   63   63  0  

45 Şcoala cls. I-VIII 

Cioroiaşi 

Reparaţii 

capitale 

 70  63   63   63  0  

46 Şcoala cls. I-VIII, 

nr. 5, Băileşti 

Reparaţii 

capitale 

 50 45   45   45  0  

47 Şcoala cls. I-IV 

Balasan, mun. 

Băileşti 

Reparaţii 

capitale 

38 34   34   34 0  

48 Şcoala cls. I-VIII, 

com Dobroteşti 

Reparaţii 

capitale 

46 41  41   41 0  

49 Şcoala cls. I-VIII, 

com Lipovu 

Reparaţii 

capitale 

49 44   44    44 0  

50 Şcoala cls. I-VIII, 

Nedeia, com 

Gighera 

Reparaţii 

capitale 

 50 45  45    44 0  

51 Grădiniţa PN, com 

Măceşu de Sus 

Reparaţii 

capitale 

78 70   70   70 0  

52 Şcoala cls. I-VIII, 

Tatomireşti, com 

Brădeşti 

Reparaţii 

capitale 

 30 27  27   27 0  

53 Grădiniţa PN, com  

Castranova 

Reparaţii 

capitale 

40 36   36   36 0  

54 Şcoala cls. I-VIII, 

com Castranova 

utilităţi  150 131  131   131 0  

55 Liceul Teoretic ,, 

Mihai Viteazul,, 

Băileşti 

utilităţi  25  23  23    23 0  

 

56 

Şcoala cls. I-VIII, 

com Apele Vii ptr. 

str. Grăd. Apele Vii 

utilităţi   40   36   36   36 0  

57 Şcoala cls. I-VIII, 

Băileşti, nr.4, ptr str. 

Grăd. Nr. 8 

utilităţi   28   25   25   25 0  

58 Şcoala cls. I-VIII, 

Cornu, com Orodel 

reabilitare 50 45   45   43 0  

ISJ Palatul Copiilor 

Craiova 

Reparaţii 

capitale 

150 150  150   150 0  

 TOTAL  4807 4324 4187   3887 245  

 HG 417/2010  
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1 Şcoala cls. I-VIII, 

Frăţila, com. 

Bulzeşti 

Reparaţii 

capitale 

Contract : 

658/01.07.201

0 

 60   60   60   60   0 0 

2 Şcoala cls. I-VIII, 

Întorsura, com 

Întorsura 

Reabilitare, 

luc. În 

continuare 

2009/21.12.20

09 

   43   43   35   0   35 0 

3 Şcoala cls. I-VIII, 

nr. 3, mun. Băileşti, 

ptr. Grădiniţa, nr. 7 

 

reabilitare   40   0  0    0    0 40 în 

cont 

4 Şcoala cls. I-VIII, 

nr. 16, mun. Craiova 

Reabilitare 

 Contract: 

1164/23.06.20

10 

 32    32   32   0   32 0 

5 Şcoala cls. I-VIII, 

nr. 30, mun. Craiova 

reabilitare  33   0    0   0  0 33 ţn 

cont 

6 Şcoala cls. I-VIII, 

Breasta, com. 

Breasta 

Reabilitare 

Contract      

1868/13.07.20

10 

 35    0    0  0   0 35 ţn 

cont 

7 Şcoala cls. I-IV 

Padea, com. Drnic 

Reabilitare 

contractat 

105/29.06.201

0 

 43      

fac. 

  43   43   40   0 0 

8 Şcoala cls. I-VIII, 

Lipovu, com. 

Lipovu 

Reabilitare 

Contract:           

693/09.07.201

0 

 40    0    0   0   0 40 în 

cont 

9 Şcoala cls. I-VIII, 

Urzicuţa, com. 

Urzicuţa 

reabilitare    5    5    5    0  5 0 

10 Şcoala cls. I-VIII,nr. 

1 ,, Gh. Brăescu,, 

mun. Calafat 

reabilitare  95    0   0    0   0 95 în 

cont 

11 Şcoala cls. I-VIII,nr. 

2 ,, C. Gerota,, mun. 

Calafat 

Reabilitare        

contracte:  

1913/20.07.20

10 

1914/20.07.20

10 

 95    0   0    0    0 95 în 

cont 

 Total    183   183 100   72  

1 Grădiniţa,nr. 32, 

mun. Craiova 

Reparaţii 

curente 

 50   5 0  50    0  0  

2 Şcoala cls. I-VIII,nr. 

14, ptr. Grădiniţa 

Şmnic, mun. 

Craiova 

Reparaţii 

curente              

contract : 

Nr. 

5/30.07.2010 

 50   5 0   50    0  0  

3 Grădiniţa,nr. 50, Reparaţii  50    0   50    0    0 50 în 
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b) Stadiul igienizării spaţiilor de învăţământ 

În majoritatea unităţilor școlare s-au efectuat lucrări de igienizări (zugrăvit, vopsit, dezinfectări, 

deratizări etc.). Nu au fost situaţii în care unităţile şcolare nu au beneficiat de fonduri cu această 

destinaţie. Peste 96% din unităţi  au finalizat lucrările de igienizare ale spaţiilor de învăţământ şi 

grupurilor  sanitare, prin fonduri alocate de la Consiliile Locale. Printre unităţile de învăţământ care nu 

au finalizat aceste lucrări amintim: Şcoala cu clasele I-VIII Goicea, Şcoala cu clasele I-VIII “Nica 

Barbu Locusteanu” Leu (structurile Grădiniţa Zănoaga şi Şcoala Zănoaga), Şcoala cu clasele I-VIII 

Vârvoru de Jos (structura Şcoala Gabru), Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti ș.a. Termenul de finalizare al 

tuturor lucrărilor de igienizare este 10 septembrie 2010. 

Totodată au fost igienizate spaţiile de depozitare a produselor lactate şi de panificaţie, distribuite 

în cadrul programului “lapte – corn” precum şi a celor de servit masa, pentru ca elevii să servească 

masa în condiţii de igienă. Există unităţi de învăţământ care nu au camere special amenajate, conform 

legislației în vigoare, în vederea depozitării  acestor produse.  Conducerea unității de învățământ, acolo 

unde a fost cazul, a făcut demersuri către Consiliul Local în vederea găsirii unor soluții viabile. De 

exemplu: Școala cu clasele I-VIII Mischii, Școala cu clasele I-VIII Perișor ș.a. 

c) Autorizaţia sanitară de funcţionare 

La data controlului efectuat de echipele mixte Instituţia Prefectului, I.Ş.J. Dolj, Autoritatea de 

Sănătate Publică, deţineau autorizaţie sanitară de funcţionare un număr de 134 de unităţi cu 

personalitate juridică şi 168 de unităţi şcolare structuri. Nu deţineau această autorizaţie sanitară un 

număr de 38 de unităţi şcolare cu personalitate juridică şi 277 de unităţi şcolare structuri.  Unităţile cu 

personalitate juridică ce nu dețin autorizație sanitară de funcționare sunt: Școala cu clasele I-VIII 

Afumati, Școala de Arte și Meserii Argetoaia, Școala cu clasele I-VIII Bistreț, Școala cu clasele I-VIII 

Braloștița, Școala cu clasele I-VIII Carpen, Școala cu clasele I-VIII Castranova, Școala cu clasele I-

VIII Catane, Școala cu clasele I-VIII Cernătești, Școala cu clasele I-VIII Cioroiași, Școala cu clasele I-

VIII Desa, Școala cu clasele I-VIII Dobrotești, Școala cu clasele I-VIII Drănic, Școala cu clasele I-VIII 

Fărcaș, Școala cu clasele I-VIII Ghercești, Școala cu clasele I-VIII Giurgița, Școala cu clasele I-VIII 

Gogoșu, Școala cu clasele I-VIII Grecești, Școala cu clasele I-VIII Izvoare, Școala cu clasele I-VIII 

"Nicolae Gh. Popescu" Întorsura, Școala cu clasele I-VIII "Petre Mănărcescu" Lipovu, Școala cu 

clasele I-VIII Maglavit, Grupul Școlar Agricol Malu Mare, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Motăței, 

Școala cu clasele I-VIII Negoi, Școala cu clasele I-VIII Piscu Vechi, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 

Poiana Mare, Școala cu clasele I-VIII Sadova, Școala cu clasele I-VIII Sălcuța, Școala cu clasele I-

VIII Seaca de Câmp, Școala cu clasele I-VIII Siliștea Crucii, Școala cu clasele I-VIII Beloț, Școala cu 

clasele I-VIII Unirea, Școala cu clasele I-VIII Vârtop, Școala cu clasele I-VIII Vârvoru de Jos, Grupul 

Școlar "Ștefan Anghel" Băilești, Școala cu clasele I-VIII nr. 13 Craiova, Grădinița cu program 

prelungit nr. 22 "Sf. Ana" Craiova, Școala cu clasele I-VIII Fratoștița. 

Conducerile unităţilor de învăţământ fac demersuri către Consiliile Locale în vederea asigurării 

apei curente potabile, a canalizării şi a împrejmuirii localurilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de 

funcţionare. În curs de autorizare sunt 20 de unități cu personalitate juridică și 64 de unităţi şcolare 

structuri. Există situații în care nu se pot obține autorizații sanitare de funcționare deoarece școala şi 

grădiniţa funcţionează în acelaşi local şi nu au circuite separate, nu se poate asigura apă curentă 

potabile, canalizarea la nivelul comunei şi implicit şi a unităţii şcolare, precum lipsa canalizării şi 

nefuncţionalitatea grupurilor sanitare. 

 

APROVIZIONAREA CU CARTE ŞCOLARĂ 

Pentru anul şcolar 2010-2011 au fost comandate 143017 manuale şcolare de la diferite edituri: 

Aramis, Corint, Humanitas, Teora, Radical, All, Editura Didactică și Pedagogică etc., dintre care s-au 

mun. Craiova curente cont 

4 Grădiniţa,nr. 53, 

mun. Craiova 

Reparaţii 

curente 

 40    40   40    0    0 40 

încont 

5 Şcoala cls. I-VIII,nr. 

24, mun. Craiova 

Reparaţii 

curente 

 50    50   50    35  15  

6 Şcoala cls. I-VIII,nr. 

30 mun. Craiova 

Reparaţii 

curente 

 50    50   50    0  0 50 în 

cont 

 TOTAL  290 290 290   35 15  
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primit 138177 manuale, reprezentând un procent de 96,62%. Toate cele 181 unități de învățământ cu 

personalitate juridică au ridicat manualele școlare distribuite gratuit de către Guvernul României, de la 

depozitul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.  

Întreg necesarul de rechizite școlare pentru anul școlar 2010-2011, în valoare de 588163,12 lei 

(27 mii pachete) a fost ridicat de la depozitul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, de către conducerile 

unităților de învățământ.  

 

STADIUL APROVIZIONĂRII CU COMBUSTIBIL SOLID PENTRU SEZONUL RECE 

A fost asigurat necesarul de combustibilul solid pentru sezonul rece, majoritatea unităților de 

învățământ fiind aprovizionate. Există situații în care a fost asigurat doar un procent din necesarul de 

combustibil solid, sau chiar situații în care nu s-a efectuat această aprovizionare. Aspecte negative au 

fost semnalate la următoarele unități de învățământ: Școala cu clasele I-VIII Măceșu de Sus (40%), 

Școala cu clasele I-VIII Negoi (30%), Școala cu clasele I-VIII Piscu Vechi (30%), Școala cu clasele I-

VIII Beloț (20%), Școala cu clasele I-VIII Rast (10%), Școala cu clasele I-VIII Catane (10%), Școala 

cu clasele I-VIII Vârvorul de Jos (0%), Școala cu clasele I-VIII Botoșești-Paia (0%), Școala cu clasele 

I-VIII Lipovu (0%), Școala cu clasele I-VIII Damian (0%), Școala cu clasele I-VIII Ostroveni (0%), 

Școala cu clasele I-VIII Lișteava (0%) ș.a. 

 

Concluzii 

Deoarece, fiecare componentă a sistemului de învăţământ îşi are importanţa şi locul ei în 

procesul de învăţământ, semnificaţia lor îmbogăţindu-se şi completându-se în funcţie de inter-relaţia 

cu celelalte componente, au fost dezbătute, cu conducerea fiecărei unități de învățământ, principalele 

acțiuni cu privire la eficientizarea aspectele vizate prin analiza sistemică a procesului de învăţământ, 

care prezintă interes atât din punct de vedere teoretic cât şi practic. S-a insistat asupra delimitărilor 

precise a obiectivelor, precum şi a strategiilor didactice utilizate în predarea sau în evaluarea 

cunoştinţelor. Pentru a ridica calitatea actului instructiv-educativ, astfel încât interacţiunilor care se 

stabilesc în procesul educativ – între elevi, între elev şi profesor, între elev şi conţinutul învăţării – 

cadrele didactice sunt solicitate și implicate în aplicarea corectă și eficientă a noului curriculum bazat 

pe competențe.  

Considerăm că neajunsurile și anumite rezultate slabe constatate în prezentul raport pot fi 

eliminate printr-o angajare mai fermă şi mai conștientă a tuturor inspectorilor și managerilor şcolari în 

concretizarea principiilor reformei exprimate în Legea Educației Naționale-legea 1/2011, a 

implementării cu succes începând cu anul 2012 a finanțării per elev, pentru modelarea 

multidimensională şi anticipativă a factorului uman, pentru reușita elevilor la examenele și evaluările 

naționale.  

 

 

 

Inspector Școlar General,      Inspector școlar, 

Prof. MIHAELA CRISTIANA MOȚĂȚEANU   prof. Cerasela Cremene 


