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I. ANALIZA STĂRII  ÎNVĂłĂMÂNTULUI  IALOMIłEAN  DIN 

PERSPECTIVA  INDICATORILOR DE BAZĂ 

I.1. COSTURILE EDUCAłIEI 

                   EXECUłIA   PROGRAMELOR  FINANłATE  DE  LA 
BUGETUL DE  STAT ÎN ANUL 2012-2013 

                                                (comparativ cu anii precedenŃi) 
   Programul naŃional de protecŃie socială “Bani de liceu”  

 

 

Indicatori  

AN 
ŞCOLAR 
2006-2007 

AN 
ŞCOLAR 
2007-2008 

AN ŞCOLAR 
2008-2009 

AN 
ŞCOLAR 
2009-2010 

AN ŞCOLAR 
2010-2011 

AN 
ŞCOLAR 
2011-2012 

AN 
ŞCOLAR 

2012-
2013 

Nr.beneficiari 2281 2564 2630 1940 2094 1990 1913 
 

Programul “Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea 
stimulării achiziŃionării de calculatoare                        

 
Indicatori  AN 

ŞCOLAR 
2006-2007 

 

AN 
ŞCOLAR 
2007-2008 

AN 
ŞCOLAR 
2008-2009 

AN 
ŞCOLAR 
2009-2010 

AN 
ŞCOLAR 
2010-2011 

AN 
ŞCOLAR 
2011-2012 

AN 
ŞCOLAR 
2012-2013 

Nr.elevi 665 745 606 392 394 351 266 
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I.2. RESURSE  UMANE 

1.2.1.CADRE DIDACTICE 
 

Nr.crt. Indicatori Posturi 
ocupate 

Urban Rural 

1 Total norme didactice 2.800,50 1.567,83 1.232,67 

2 Titulari  1.809,50 1.096 713,50 

3 Plata cu ora (toate 
categoriile) 

584 327 257 

4 Suplinitori calificaŃi 
participanŃi la 
concursurile de 
titularizare din 2010, 
2011 sau 2012 

236 101 135 

5 Suplinitori calificaŃi 
participanŃi la concursul 
organizat pe parcursul 
anului şcolar 

56 15 41 

6 Institutori cu a doua 
specializare 

3 1,5 1,5 

7 Cu studii superioare în 
alt domeniu decât cel 
corespunzător postului 
didactic 

54 12 42 

8 StudenŃi în curs de 
calificare 

14,5 2,5 12 

9 Cu studii medii 42,5 12 30,50 

 
a) Număr total cadre didactice/ personal didactic auxiliar/ personal 
nedidactic 
 Numărul de norme aprobate prin Legea Bugetului pentru judeŃul IalomiŃa, 
corespunzător celor 3 tipuri de finanŃare, este ilustrat în tabelul următor: 
 

Categorie cadre MEC Cons. Local Cons. JudeŃean Total 

Didactic norme 55 2800,50 100,50 2956 

Didactic auxiliar norme 6,75 220 2 228,75 

Nedidactic norme 17,75 458,50 8,50 484,75 

Total norme 79,50 3479 111 3669,5 

Sursa de date : I.Ş.J. IalomiŃa 
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b) Raportul nr. Cadre didactice / nr. Personal didactic auxiliar (nedidactic) 

cu finanŃare prin Consiliile locale 

Tipul de personal Total personal 

Personal didactic (persoane fizice) 2604 
Personal didactic auxiliar (persoane fizice) 233 
Personal nedidactic (persoane fizice) 508 
Total general (persoane fizice) 3345 
Nr. cadre didactic/ Nr. personal didactic auxiliar 2604/233 
Nr. cadre didactic/ Nr. personal nedidactic  2604/508 

Sursa de date: I.Ş.J. IalomiŃa 

c) Număr cadre didactice calificate/ necalificate/ în curs de calificare 

 

Categorie cadre Total 

CalificaŃi, din care: 362,53 

CalificaŃi urban 182,17 

CalificaŃi rural 180,36 
Suplinitori în curs de calificare, 
din care: 15,10 

Suplinitori în curs de calificare urban 3,09 

Suplinitori în curs de calificare rural 12,01 

Suplinitori necalificaŃi, din care: 101,77 

Suplinitori necalificaŃi urban 29,6 

Suplinitori necalificaŃi rural 72,17 

                                     Sursa de date: I.Ş.J. IalomiŃa 

 

d) Titulari 

 

Categorie cadre M.E.C. Cons. Local Cons. JudeŃean Total Procente % 

Titulari, din care: 44 1807 62 1913 73,46 

Sursa de date I.Ş.J. IalomiŃa 
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e) Discipline deficitare şi discipline cu supranumerar 

 

Nr. crt SituaŃia Disciplinele 
1. Deficitare Limbile moderne (în special în mediul rural), muzică, desen, 

educatoare, învăŃătoare 
2. Cu supranumerar Istorie, geografie 

Sursa de date: I.Ş.J. IalomiŃa 

 

f) SituaŃia rezultatelor la concursul de titularizare din 30 iulie 2013 

JudeŃul Personal didactic 
înscris 

Absenti Admişi RepartizaŃi 

Total Din care 

T
ot

al
 

% 

T
ot

al
 

% 

T
ot

al
 

% 

A
bs

ol
ve

nt
 

20
13

 

% 

IalomiŃa 273 17 6,22 26 9,52 117 52,46 65 55,55 

Sursa de date I.Ş.J. IalomiŃa 

 
 
 
1.2.2.MANAGERI   ŞCOLARI 
 

În anul şcolar 2012 - 2013 au funcŃionat în judeŃul IalomiŃa 94 de unităŃi de învăŃământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică, după cum urmează: 
 
Tabel nr. 13 

Nr. 
Crt. 

 
TIPUL UNITĂłII DE 

ÎNVĂłĂMÂNT 

MEDIUL  
TOTAL URBAN RURAL 

1. LICEE 7 - 7 

2. LICEE TEHNOLOGICE 10 7 17 

3. ŞCOLI GIMNAZIALE 11 44 55 

4. ŞCOLI PRIMARE - 3 3 

5. ŞCOLI PROFESIONALE - 3 3 

6. GRĂDINIłE 7 - 7 

7. ŞCOLI POSTLICEALE 1 - 1 

8. ŞCOLI  SPECIALE 1 - 1 

 TOTAL 37 57 94 
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Sursa: ISJ IalomiŃa 
Structura  modului de numire a managerilor şcolari (la 01.09.2012) 
 
Tabel nr. 13 

Mediul 
DIRECTORI DIRECTORI ADJUNCłI 

Total Concurs Detaşare Total Concurs Detaşare 
TOTAL 94 6 88 37 1 36 
Urban   37 5 32 27 1 26 
Rural   57 1 56  10 -   10 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
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Structura pe sexe 
 
Tabel nr. 13 

 Directori Directori adjuncti 

Total 94 37 

Femei 61 ( 64,89 % ) 26 (  70,27 % ) 
BărbaŃi 33 ( 35,11 % ) 11 (  29,73% ) 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
 

 

 

 

 

 

 
În JudeŃul IalomiŃa, au funcŃionat în  anul şcolar 2012 - 2013, 93 unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar de stat cu personalitate juridică-  după cum urmează: 
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Unit.Conexe+Inv.Spec.+Inv.Taxa  
Unit.cu Personalitate Juridica 

MEDIUL TOTAL 

URBAN RURAL 

Palate si acaluburi ale elevilor- CLC 1 - 1 

Club Scolar Sportiv - CSS 1 - 1 
Casa Corpului Didactic - CCD 1 - 1 
Centrul Judetean de Resurse – CJR 1 - 1 
Inspectoratul Scolar Ialomita - ISJ 1 - 1 
Scoala Speciala- SSP 1 - 1 

Scola Postliceala cu taxa 1 - 1 

TOTAL 7 - 7 
 

     Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
       Analiza retea scolara – numar unitati cu personalitate juridica 
 

 
Nr. 
Crt. 

TIPUL UNITĂłII DE 
ÎNVĂłĂMÂNT CU 

PERSONALITATE JURIDICA    

MEDIUL  
TOTAL 

URBAN RURAL 
1 Gradinite cu prog.normal- GPN 1 - 1 

2 Gradinite cu prog.prelungit - GPP 6 - 6 
3 Scoli Primare – S04  3 3 
4 Scoli Gimnaziale – S08 11 44 55 
5 Colegii Nationale 2 - 2 
6 Licee Teoretice 2 - 2 

7 Licee Vocationale 3  3 

8 Licee Tehnologice 10 7 17 

9 Scolo Profesionale  3 3 

10 Sc.Posliceala de stat 1  1 

 TOTAL 36 57 93 
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           Analiza numar elevi inscrisi la iceputul fiecarui an scolar 
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   Indicatori An Scolar 
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2008-2009 

An Scolar 
2009-2010 

An Scolar 
2010-2011 

An Scolar 
2011-2012 

An Scolar 
2012-2013 

Numar 
elevi 

 
48677 47993 46768 45871 44795 43572 42802 
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I.3. Participarea la educaŃie 
 

  
 

CENTRALIZATOR 

         

Forma de  învăŃământ 

Total 
Personal  

didactic 

Personal  

didactic 

auxiliar 

Personal  

nedidactic 

Clase Elevi Posturi Pers. Posturi Pers. Posturi Pers. 

TOTAL 1964 42802 2800.5 2879 220 233 458.5 508 

Preşcolar program normal 284 5856 284.00 284     49.25 84 

Preşcolar program prelungit 66 1618 132.00 132 7.50 8 66.00 66 

Primar 653 12943 779.98 726 20.00 18 63.25 75 

Gimnazial - Zi 537 11286 854.85 1024 78.50 96 120.75 129 

Liceu - Zi rută directă 369 9917 697.50 653 112.50 109 156.75 151 

Liceu - Seral rută directă 1 30             

Liceu - FR rută directă 12 323 7.48 14 0.50 1 0.50 1 

Liceu - Zi rută progresivă 21 413 24.20 24 1.00 1 2.00 2 

Liceu - Seral rută progresivă 1 22 0.76 1         

Inv. profesional 8 183 8.62 5         

Postliceal - BUGET 1 30 2.24 7         

A doua şansă PRIMAR 4 64 4.26 4         

A doua şansă SECUNDAR INFERIOR 4 63 4.61 5         

Stagii de practică 3 54             

         

1964

3
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0

6
5

3
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3

7

3
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9 8

42802
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 Sursa: ISJ IalomiŃa 
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Situatia Absenteismului in Judetul Ialomita , pe fiecare nivel si in cadrul 
nivelului pe clase - la Sfarsitul Semestrului I  

An Scolar 2012-2013 

Indicatori 

Nr.elevi la 
inceput de    
An Scolar   
2012-2013 

Situatia Absenteismului si Nr.Absente /Elev  

Situatia la Sf.Semestrului I 

Total 
din care 
motivate 

Nr.Abs./Elev 

Total primar 12943 100641 11643 7.78 

Total gimnazial 11286 150245 30915 13.31 

Total liceal ZI 10330 237259 105693 22.97 

Total.Inv.Prof(183+54 
st.prac.) 

237 1789 501 7.55 

Total liceal seral/f.r./f.f. 375 1790 351 4.77 

Total pe județ 35171 491724 149103 13.98 

15.32 22.84 35.94 22.32 11.51

7.78 13.31 22.97 7.554.77

23.8

13.98

0 20 40 60 80 100 120

Nr.Abs./Elev-SemII-

pe niveluri de Inv.

Nr.Abs./Elev-Sem.I-

pe niveluri de Inv.

Total Sf.Sem.II

Total Sf.Sem.I Primar

Gimnazial

Liceu Zi

Prof.+Stagii Preg.

Liceu S+Fr.

TOTAL Semestre

 

Situatia Absenteismului in Judetul Ialomita , pe fiecare nivel si in cadrul 
nivelului pe clase - la Sfarsitul Semestrului II  

An Scolar 2012-2013 

Indicatori 

Nr.elevi la 
inceput de    
An Scolar   
2012-2013 

Situatiaa Absenteismului si Nr.Absente 
/Elev  

Situatia la Sf.Semestrului II 

Total 
din care 
motivate 

Nr.Abs./Elev 

Total primar 12943 198319 22417 15.32 

Total gimnazial 11286 257722 58425 22.84 

Total liceal ZI 10330 371590 183227 35.97 
Total.Inv.Prof(183+54 

st.prac.) 
237 5290 1645 22.32 

Total liceal seral/f.r./f.f. 375 4318 768 11.51 

Total pe județ 35171 837239 266482 23.80 
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Situatia privind rezultatele la invatatura la sf. semestrului II  / an scolar 2012-2013 / 
jud.Ialomita 

Nivel 

Elevi 
inscrisi 

la 
inceput 
de an 

Elevi 
ramasi la 
sfarsitul 

semestrului 

Elevi 
promovati % 

Promovati 
din elevii 
ramasi 

Corigenti la: 
Cu situatia 

scolara 
neincheiata 

Nescolarizati 
cls I-X 

Repetenti 
la 15 
iunie 

Total Total Total 1
 

o
b

ie
c

t 

2
 

o
b

ie
c

te
 

Total Total Total 

P R I M A R 12943 12970 12225 94.26 11 30 281 242 420 

G I M N A Z I A 
L 11286 11248 9530 84.73 550 320 302 281 546 

L I C E A L ZI 10389 10087 7703 76.37 1186 585 238 80 375 

LICEU S+F.R 316 292 244 83.56 4 0 28 0 16 

P R O F . 183 179 152 84.92 5 3 12 5 7 
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Situatia privind miscarea si starea disciplinara a elevilor la sfarsitul semestrului II an 
scolar 2012-2013  jud.Ialomita 
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9.99 si 
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note 
sub 7 

P R I M A R 12943 12970 131 23 109 14 55 4 211 0 0 0 200 11 

G I M N A Z I A 
L 

11286 11248 99 15 73 15 90 2 1534 0 0 0 1422 103 
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LICEU S+F.R 316 292 0 0 1 0 6 0 53 0 11 1 39 2 

P R O F . 183 179 0 0 0 0 1 0 55 1 6 0 34 14 
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Situatia privind Abandonul Scolar –An Scolar 2012-2013  

       Indicatori Inv.Primar Inv.Gimnazial Inv.Liceal Zi Inv.Profesion
al 

Abandon Scolar 55 90 45 1 
 

 

Situatia privind Elevii  Exmatriculati –An Scolar 2012-2013  

Indicatori  Inv.Primar Inv.Gimnazial Inv.Liceal Inv.Profesional 

Numar Elevi 
Exmareiculati 

0 0 124 6 

 

Situatia privind Elevii  cu note sub 7 la purtare –An Scolar  2012-2013  

 
       Indicatori Inv.Primar Inv.Gimnazial Inv.Liceal Zi Inv.Profesion

al 

Nr.elevi cu note 
sub 7 la purtare 

11 103 527 14 
 

        Sursa: ISJ IalomiŃa 
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I.4.Rezultate  
 

Evaluarea NaŃională la clasa a-VIII-a -An şcolar 2012-2013 
 

    Transe de medii          

TOTAL 
JUDET 

Numar 
inscrisi 

Numar 
prezenti 

Nr. 
Evaluati 

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 

% cu 
medii 
mai 
mari 
de 5 

A
b

s
e
n

ti
 

Total: 2195 2166 2166 57 121 212 289 309 239 275 309 346 9 68.65 29 

Mediu 
urban: 

1051 1038 1038 15 25 43 95 129 128 147 168 279 9 82.85 13 

Mediu 
rural: 

1144 1128 1128 42 96 169 194 180 111 128 141 67 0 55.59 16 

    

 

Transe de note          

Limba si 
literatura 
romana 

Numar 
inscrisi 

Numar 
prezenti 

Nr. 
Evaluati 

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 

% cu 
medii 
mai 
mari 
de 5 

A
b

s
e
n

ti
 

Total: 2195 2171 2171 63 82 157 147 420 337 312 345 288 20 79.32 24 

Mediu 
urban: 

1051 1041 1041 16 22 29 34 146 153 172 215 236 18 90.30 10 

Mediu 
rural: 

1144 1130 1130 47 60 128 113 274 184 140 130 52 2 69.20 14 

    

 

 
Transe de note          

MATEMAT
ICA 

Numar 
inscrisi 

Numar 
prezenti 

Nr. 
Evaluati 

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 

% cu 
medii 
mai 
mari 
de 5 

A
b

s
e
n

ti
 

Total: 2195 2166 2166 80 232 265 175 276 191 208 261 349 129 65.28 29 

Mediu 
urban: 

1051 1038 1038 22 55 77 75 112 99 111 148 228 111 77.94 13 

Mediu 
rural: 

1144 1128 1128 58 177 188 100 164 92 97 113 121 18 53.63 16 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
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Situatia privind numarul de candidatI, corespunzator fiecarei 
transe de medii de admitere pentru 

Anul Scolar 2013-2014 
 
 

Total  JUDET 
Zona 

Slobozia 
Zona 

Urziceni 
Zona 

Fetesti 
Zona Tandarei 

Transe de medii 
de Admitere 

Numar 
candidati  

Numar 
candidati 

Numar 
candidati 

Numar 
candidati 

Numar candidati 

10 3 2 1 0 0 

9,99     -     9,50 207 110 56 32 9 

9,49     -     9,00 270 126 70 51 23 

8,99     -     8,50 209 84 58 42 25 

8,49     -     8 204 86 53 50 15 

7,99     -    7,50 174 68 47 35 24 

7,49     -    7 213 78 69 38 28 

6,99     -    6,50 202 93 57 32 20 

6,49     -    6 176 71 69 27 9 

5,99     -    5,50 182 84 57 32 9 

5,49     -    5 149 62 48 29 10 

4,99     -    4,50 102 43 26 19 14 

4,49     -    4 48 21 13 13 1 

3,99     -   3,38 33 16 7 9 1 

Total  JUDET 2172 944 631 409 188 
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 Situatia comparativa privind promovabilitatea la examenul de Bacalaureat 
                                                          (2007-2013) 

 

 

 
         Indicatori An Scolar 

2006-2007 
An Scolar 
2007-2008 

An Scolar 
2008-2009 

An Scolar 
2009-2010 

An Scolar 
2010-2011 

An Scolar 
2011-2012 

An Scolar 
2012-2013 

% 
Promovabilitate 
 

66.78 59.34 62.52 48.87 41.07 44.08 57.33 

 
 

Situatia comparativa privind numarul de :prezenti ,reusiti si respinsi(2007-2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicatori 
An Scolar 
2006-2007 

An Scolar 
2007-2008 

An Scolar 
2008-2009 

An Scolar 
2009-2010 

An Scolar 
2010-2011 

An Scolar 
2011-2012 

An Scolar 
2012-2013 

Prezenti 2679 2713 2644 2613 2430 2264 1950 

Reusiti 1789 1610 1653 1277 998 998 1118 

Respinsi 887 1099 984 1333 1423 1258 830 
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         Situatia candidatilor la examenul de BACALAUREAT 2013 - la nivel judetean 

                                                          Sesiunea IUNIE-IULIE 

 

 
PROMOTIE 2013 + PROMOTIE ANTERIOARA 
 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
nepreze

ntati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

% 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 1971 1893 78 2 779 614 165 1112 58.74 351 311 299 151 0 

Seral 5 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

F.r. 116 55 61 0 49 48 1 6 10.91 3 3 0 0 0 

TOTAL 2092 1950 142 2 830 664 166 1118 57.33 354 314 299 151 0 

               

PROMOTIE 2013 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezen

tati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

% 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 1556 1509 47 2 497 408 89 1010 66.93 267 295 297 151 0 

Seral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F.r. 76 24 52 0 23 22 1 1 4.17 0 1 0 0 0 

TOTAL 1632 1533 99 2 520 430 90 1011 65.95 267 296 297 151 0 

               

PROMOTIE ANTERIOARA 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
nepreze

ntati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

Din care cu 
medii: Nr. 

elevi 
reusiti 

% 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 
6.99 

7 - 
7.99 

8 - 
8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 415 384 31 0 282 206 76 102 26.56 84 16 2 0 0 

Seral 5 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

F.r. 40 31 9 0 26 26 0 5 16.13 3 2 0 0 0 

TOTAL 460 417 43 0 310 234 76 107 25.66 87 18 2 0 0 

 
 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
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Situatia candidatilor la examenul de Bacalaureat 2013 pe Unitati Scolare 

Sesiunea IUNIE-IULIE 

Nr.Crt. Unitate Invatamant 
Total 

Inscrisi 

N
e
p

re
z
e
n

ta
ti

 

Reusiti 
% 

Reusiti 
Respinsi 

E
li

m
in

a
ti

 

1 COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI 180 1 171 
  

95.53% 8   

2 COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 206 1 192 
  

93.66% 13   

3 LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETESTI 226 1 189 
  

84.00% 36   

4 
SEMINARUL  ORTODOX "SF.IOAN GURA DE AUR" 
SLOBOZIA 24 0 20 

  
83.33% 4   

5 LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 144 0 117 
  

81.25% 27   

6 LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA 161 4 118 
  

75.16% 39   

7 LICEUL TEORETIC "PAUL GEORGESCU " TANDAREI 91 1 65 
  

72.22% 25   

8 LICEUL TEHNOLOGIC "AL.IOAN CUZA" SLOBOZIA 192 4 90 
  

47.87% 98   

9 LICEUL TEHNOLOGIC CAZANESTI 6 1 2 
  

40.00% 3   

10 LICEUL TEHNOLOGIC "SF.ECATERINA" URZICENI 125 3 45 
  

36.89% 77   

11 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI 107 19 28 
  

31.82% 60   

12 
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 
FETESTI 171 6 38 

  
23.03% 126 1 

13 LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREI 111 34 16 
  

20.78% 61   

14 LICEUL TEHNOLOGIC URZICENI 71 15 11 
  

19.64% 45   

15 LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINTI 49 2 6 
  

12.77% 41   

16 LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA 145 12 10 
   

7.52% 122 1 

17 LICEUL TEHNOLOGIC "I.ZOSSIMA" ARMASESTI 55 35 0     .00% 20   

18 LICEUL TEHNOLOGIC "INALTAREA DOMNULUI" SLOBOZIA 12 0 0     .00% 12   

19 LICEUL TEHNOLOGIC MIHAIL KOGALNICEANU 6 2 0     .00% 4   

20 LICEUL TEHNOLOGIC "ARETA TEODORESCU" GRIVITA 5 0 0     .00% 5   

21 LICEUL TEHNOLOGIC FACAENI 3 0 0     .00% 3   

22 LICEUL TEHNOLOGIC SCINTEIA 1 0 0     .00% 1   

23 LICEUL TEHNOLOGIC BORDUSANI 1 1 0 N/A 0   

  TOTAL JUDET 2092 142 1118 57.33 830 2 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
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         Situatia candidatilor la examenul de BACALAUREAT 2013 - la nivel judetean 

                                                          Sesiunea AGUST- SEPTEMBRIE 

 

 
          PROMOTIE 2013 + PROMOTIE ANTERIOARA 

              

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezent

ati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

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 1177 1004 173 8 845 698 147 151  143 8 0 0 0 

Seral 8 4 4 0 4 3 1 0  0 0 0 0 0 

F.r. 96 54 42 1 49 44 5 4 3 1 0 0 0 

TOTAL 1281 1062 219 9 898 745 153 
155 

(14.6%) 
146 9 0 0 0 

              
PROMOTIE    

      2013              

Forma 
de 

invatama
nt 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezent

ati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

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 832 707 125 5 606 523 83 96  90 6 0 0 0 

F.r. 58 26 32 1 24 22 2 1  1 0 0 0 0 

TOTAL 890 733 157 6 630 545 85 97 
(13.23%) 

91 6 0 0 0 

              
PROMOTIE 

ANTERIOARA              

Forma 
de 

invatama
nt 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
neprezent

ati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar 
de 

candidati 
respinsi 

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 345 297 48 3 239 175 64 55  53 2 0 0 0 

Seral 8 4 4 0 4 3 1 0  0 0 0 0 0 

F.r. 38 28 10 0 25 22 3 3  2 1 0 0 0 

TOTAL 391 329 62 3 268 200 68 
58 

(17.63%) 
55 3 0 0 0 
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Situatia candidatilor la examenul de Bacalaureat 2013 pe Unitati Scolare 

Sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE 
 

Nr.Crt. Unitate Invatamant  
Total 

Inscrisi 

N
e
p

re
z
e

n
ta

ti
 

E
li
m

in
a

ti
 

Reusiti 
% 

Reusiti 
Respinsi 

1 
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA 

18 0   12 
  

66.67   6 

2 
LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETESTI 

49 3   16 
  

34.78 30 

3 
LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 

32 3   10 
  

34.48 19 

4 
LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" SLOBOZIA 

51 5   12 
  

26.09 34 

5 
LICEUL TEORETIC "PAUL GEORGESCU " TANDAREI 

46 7   9 
  

23.08 30 

6 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.IOAN GURA DE 
AUR" SLOBOZIA 5 0   1 

  
20.00 4 

7 
COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI 

11 1   2 
  

20.00 8 

8 
LICEUL TEHNOLOGIC "INALTAREA DOMNULUI" SLOBOZIA 

6 0   1 
  

16.67 5 

9 
LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREI 

66 11   8 
  

14.55 47 

10 
LICEUL TEHNOLOGIC "AL.IOAN CUZA" SLOBOZIA 

148 13 3 19 
  

14.07 116 

11 
LICEUL TEHNOLOGIC "SF.ECATERINA" URZICENI 

187 28 1 20 
  

12.58 136 

12 

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 
FETESTI 156 22   15 

  
11.19 118 

13 

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII CAI FERATE 
FETESTI 99 9 1 8    8.89 81 

14 
LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINTI 

62 17 2 4    8.89 39 

15 
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA 

177 33 1 12    8.33 132 

16 
LICEUL TEHNOLOGIC "I.ZOSSIMA" ARMASESTI 

68 29   3    7.69 35 

17 LICEUL TEHNOLOGIC URZICENI 92 36 1 3    5.36 52 

18 
LICEUL TEHNOLOGIC CAZANESTI 

5 0   0     .00 5 

19 
LICEUL TEHNOLOGIC SCINTEIA 

1 0   0     .00 1 

20 
LICEUL TEHNOLOGIC "ARETA TEODORESCU" GRIVITA 

1 1   0 N/A 0 

21 
LICEUL TEHNOLOGIC MIHAIL KOGALNICEANU 

1 1   0 N/A 0 

  

TOTAL JUDET 1281 219 9 155 14.60 898 
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Examenul de certificare a calificării profesionale 2012 -2013 
 

Examenele certificare a calificării profesionale  s-au desfăşurat cu respectarea  OMECT 

nr. 5172/29.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenŃilor din învăŃământul 

profesional şi tehnic preuniversitar.  

I. NIVEL 2  
 

1. Centre de examen: - sesiunea mai-iunie = 2 

- sesiunea august = 1 

2. Calificări: mecanic auto, mecanic agricol,  confecŃioner produse textile  

3. Date statistice: 

- număr de candidaŃi înscrişi:   47 elevi; 

- număr de candidaŃi prezenŃi: 44 elevi; 

- număr de candidaŃi absenŃi: 3 elevi; 

DOMENIU
L 

CALIFICAREA 
PROFESIONA

LĂ 

NR ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

NR ELEVI 
PREZENłI 

NR ELEVI 
ABSENłI 

NR ELEVI 
PROMOVAłI 

NR ELEVI 
RESPINŞI 

PROCENT DE 
PROMOVABIL

I-TATE 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urb

an 
Rur
al 

Urban Rural 

Mecanică 
Mecanic auto 15 - 12 - 3 - 12 - - - 80% - 

Mecanic agricol - 26 - 26 - - - 26 - - - 100% 
Textile 
pielărie 

ConfecŃioner 
produse textile 

6 - 6 - - - 6 - - - 100% - 

TOTAL GENERAL 21 26 18 26 3 - 18 26 - - 
85,71

% 
100% 

  Sursa: ISJ IalomiŃa 

 

II. NIVEL 3  

1. Centre de examen   - sesiunea mai – iunie = 14 
                                     -sesiunea august = 8 
2.  Calificările la care s-a susŃinut examenul: tehnician ecolog şi protecŃia calităŃii 

mediului, tehnician în industria alimentară, tehnician chimist de laborator, 

tehnician analize produse alimentare, tehnician agronom, tehnician în agricultură, 

tehnician horticultor, tehnician în activităŃi economice, tehnician în gastronomie, 

tehnician în automatizări, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician proiectant 

CAD, tehnician în industria textilă, tehnician designer vestimentar, tehnician 

electrotehnist, tehnician în instalaŃii electrice, tehnician electromecanic, tehnician 

mecatronist, tehnician mecanic pentru întreŃinere şi reparaŃii, tehnician desenator 

pentru construcŃii şi instalaŃii, tehnician instalator pentru construcŃii, tehnician în 

transporturi.  
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3. Date statistice: 

- număr de candidaŃi înscrişi:   1298 elevi; 

- număr de candidaŃi prezenŃi: 1247 elevi; 

- număr de candidaŃi absenŃi: 51 elevi; 
 

PROFIL 

NR ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

NR ELEVI 
PREZENłI 

NR ELEVI 
ABSENłI 

NR ELEVI 
PROMOVAłI 

NR ELEVI 
RESPINŞI 

 PROCENT DE 
PROMOVABILITAT

E 
(%) 

Urban Rur
al 

Urb
an 

Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

 RESURSE 204 154 199 150 5 4 199 150 - - 97,54% 97,40% 

 SERVICII 158 73 158 69 0 4 158 69 - - 100% 94,50% 

 TEHNIC 559 150 535 136 24 14 535 136 - - 95,70% 90,67% 

TOTAL 921 377 892 355 29 22 892 355 - - 96,85% 94,16% 

 PROMOVABILITATE NIVEL 3 - URBAN        PROMOVABILITATE NIVEL 3- RURAL 

29

892921

892

Elevi inscrisi Elevi prezenti

Elevi promovati 100% Elevi absenti

                                                                                                                            

III. NIVEL 3 AVANSAT  

1. Centre de examen: - sesiunea iulie = 1 - ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ, SLOBOZIA  

        - sesiunea august = 1- ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ, SLOBOZIA 

2 Calificările la care s-au susŃinut 

examene: asistent medical generalist, 

asistent medical de farmacie 

3 Date statistice: 

- număr de candidaŃi înscrişi: 113 

absolvenŃi; 

- număr de candidaŃi prezenŃi: 112 

absolvenŃi; 

- număr de candidaŃi absenŃi: 1  

- număr de candidaŃi respinşi: 3; 

113

112

1091

3

PROMOVABILITATE NIVEL 3 AVANSAT

inscrisi prezenti promovati 96,46% absenti respinsi

22

355377

355

Elevi inscrisi Elevi prezenti

Elevi promovati 100% Elevi absenti
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DOMENIUL*) CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

NR ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

NR ELEVI 
PREZENłI 

NR ELEVI 
ABSENłI 

NR ELEVI 
PROMOVAłI 

NR ELEVI 
RESPINŞI 

Promovabilitate  
% 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Sănătate şi 
asistenŃă 

pedagogică 

Asistent medical 
de farmacie 

42 - 42 - - - 41 - 1 - 97,62% - 

Asistent medical 
generalist 

71 - 70 - 1 - 68 - 2 - 95,77% - 

TOTAL GENERAL 113 - 112 - 1 - 109 - 3 - 96,46% - 

 
 
II. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 
II.1. InspecŃia de specialitate – asistenŃe la orele de CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

 
TOTAL AN ŞCOLAR 2012-2013 
 

NR. 
CRT. 

NUMĂR  
UNITĂłI ŞCOLARE INSPECTATE  

( SI CU PROFESORI METODIŞTI) 

NR. CADRE 

DIDACTICE 

INSPECTATE, 
 DIN CARE:  

NR. ORE 

ASISTENłĂ 

DEB. 

1. SEM.I  
13 unităŃi şcolare ;  
insp. ed. perm.  
 4 metodişti 

x 15 

2. SEM. II 
4 unităŃi şcolare  
insp. ed. perm.  
2 metodişti 

x 7 

3. TOTAL:  17 unităŃi şcolare 
                 insp. ed. perm.  
                 4 metodişti 

x 22 

 
 
CONSTATĂRI/APRECIERI: 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătăŃit 
- Planificările sunt întocmite respectând programele în 
vigoare şi sunt adaptate particularităŃilor intelectuale şi 
de vârstă ale elevilor. Temele sunt bine alese şi 
răspund cerinŃelor educaŃionale ale elevilor.  
 -ExistenŃa proiectelor didactice ale lecŃiilor 
demonstrative susŃinute, dar şi a altor lecŃii realizate de 
către profesorii diriginŃi debutanŃi; 
- Portofoliile diriginŃilor sunt completate în mare 
măsură, ele cuprind: planificarea activităŃii, tematica 
întâlnirilor cu părinŃii, procesele verbale de la acestea, 
fişele psihopedagogice ale elevilor. În timpul lecŃiilor, 

-Întocmirea proiectelor didactice pentru toate 
lecŃiile de dirigenŃie susŃinute, de către toŃi 
profesorii diriginŃi debutanŃi; 
-Completarea tuturor datelor despre colectivul de 
elevi în caietul dirigintelui, până la finele clasei a 
VIII-a; 
-Completarea  portofoliului activităŃilor 
extraşcolare şi extracurriculare, adăugându-se 
dovezi ale desfăşurării activităŃilor; 
-In planificarea calendaristică, termenele 
activităŃilor sunt exprimate în săptămâni (S1), nu 
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doamnele diriginte reuşesc să creeze o atmosferă 
relaxată, folosesc metode active de învăŃare şi de 
evaluare/ asigurarea feedback-ului ( organizator grafic, 
jurnalul de ieşire, metoda 3- 2-1, ştiu/ vreau să ştiu/ am 
învăŃat); 
-Completarea corectă, din punct de vedere legal,  a 
documentelor şcolare-catalogul clasei; 
-Efectuarea unei şedinte de consiliere a cadrului 
didactic debutant, atât în ceea ce priveşte 
managementul clasei şi a situaŃiilor de criză în 
colectivul de elevi, cât şi pentru eficientizarea 
activităŃilor extraşcolare şi extracurriculare; 
-ExistenŃa graficului de activităŃi extraşcolare şi 
extracurriculare al clasei; 
- Desfăşurarea activităŃilor extraşcolare şi 
extracurriculare; 
-Elevii îşi asumă sarcinile primite, manifestă interes 
pentru activităŃile desfăşurate, au un comportament 
civilizat. Se îmbină activitatea individuală a elevilor cu 
lucrul pe grupe,  iar elevii cunosc regulile de 
comunicare în cadrul grupului.  
-În portofoliul doamnei prof. Udrea Lizica există şi 
dovezi ale desfăşurării activităŃilor extraşcolare. 
-Prin lecŃiile desfaşurate, cadrele didactice au 
demonstrat o bună cunoaştere a colectivelor pe care le 
conduc. 
-Există dovezi de desfăşurare a activităŃilor 
extraşcolare  
De asemenea, în toate sălile în care s-au desfăşurat 
asistenŃe existau dovezi ale desfăşurării acestor 
activităŃi: panouri cu felicitări realizate de elevi, 
diplome, poster cu tradiŃii şi obiceiuri de primăvară, de 
Paşti. 

prin date concrete ; 
-Aceleaşi strategiile didactice folosite în 
priectarea unui numar mare de ore . 
-Nu există dovezi de desfăşurare a tuturor 
activităŃilor din grafic. 
-In mare parte, activităŃile extraşcolare propuse 
au ca loc de desfăşurare sala de clasa, iar ca 
participanŃi, elevii şi diriginŃii. 
- ActivităŃile planificate pentru săptămâna 1-5 
aprilie nu sunt  diversificate şi nu respectă în 
totalitate dorinŃele elevilor şi ale părinŃilor. 

  
Recomandări pentru diriginŃii debutanŃi : 

1. Intocmirea proiectelor didactice pentru toate lecŃiile de dirigenŃie, de către toŃi 
profesorii diriginŃi debutanŃi; 

2. Completarea caietului dirigintelui- unde este cazul; 

3. Completarea  portofoliului activităŃilor extraşcolare şi extracurriculare, adaugându-
se dovezi ale desfăşurării activităŃilor- unde este cazul; 

4. Realizarea portofoliilor elevilor care să conŃină fişe folosite în orele de consiliere şi 
orientare, fotografii de la activităŃile desfăşurate; 

5. Realizarea portofoliilor activităŃilor extraşcolare şi extracurriculare şi completarea 
lor cu  fotografii, materiale PPT, pliante;  

6. Expunerea lucrărilor elevilor în clasă; 

7. Folosirea exerciŃiilor de “ spargere a gheŃii” la începutul orelor; 
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8. Depăşirea spaŃiului clasei pentru desfăşurarea activităŃilor extraşcolare (biblioteca, 
muzeu, sala de sport, parc) şi implicarea în acestea şi a altor parteneri educaŃionali 
(părinŃi, comunitatea locală). 

9. Selectarea materialelor de specialitate şi a celor de dirigenŃie în două portofolii 
distincte. 

10. Oferirea în mod permanent a feed-back-ului pentru elevi ; 

11. Consilierea şi intervenŃia asupra cazurilor de absenteism şi mai ales abandon şcolar. 

 
III.  EDUCAłIE  PERMANENTĂ – 2012– 2013 
 
III.1. Proiecte şi programe 
  
ACTIVITᾸłI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 

1.  Campania activităŃii educative ,,Sunt activ, implicat, EDUCAT!” cu un program 
stabilit pe fiecare luna a anului şcolar;Cea mai importantă activitate din cadrul 
acestei campanii a fost ,,GALA ACTIVITᾸłII EDUCATIVE” EdiŃia I , 
21.12.2012,de la Casa de Cultură municipală Slobozia, la care au fost prezenŃi 

peste 300 de participanŃi. 

PLAN DE IMPLEMENTARE 

Nr. 

crt. 

Activitate Perioada de 

realizare 

INDICATORI DE 

REZULTAT 

1 Distribuire afişe șșșși flyere la nivelul unitățțțților 

șșșșcolare, la CŞE-uri, CJE IalomiŃa șșșși la nivelul 

instituțțțțiilor reprezentative 

Noiembrie 2012 500 FLAYERE 

200 AFIŞE 

2 Întălniri şi activităŃi de consiliere cu elevii 

implicaŃi în activităŃi educative , cu elevii care 

acumulează multe absenŃe la nivelul tuturor 

unităŃilor şcolare 

- GALA ACTIVITĂłII EDUCATIVE – 

EdiŃia I , 21.12.2012 

Decembrie 2012 – 

Ianuarie 2013 

300 DE PARTICIPANłI 

200 de diplome de 

recunoaştere a activităŃii 

consilierilor educativ şi a 

responsabililor comisiilor 

pentru vilenŃă 

3             Caravana CJE în licee  

- exemple de bune practici, de tip work – shop, 

activităŃi de formare cu elevii participanŃi la 

programul judeŃean de formare 

Decembrie 2012 

Februarie 2013 

Martie 2013 

12 unităŃi liceale 

Prezentarea activităŃii 

CJE 

4 Activitate de diseminare a rezultatelor parțiale 

ale campaniei de conțtientizare 

martie 2012  În cadrul acŃiunilor 

organizate în cele 3 zone 

ale judeŃului, au participat 
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peste 250 de personae: 

elevi, părinŃi, cadre 

didactice 

5 Activitățțțți educative organizate de Consiliul 

JudeŃean al Elevilor în săptămâna ”Să șșșștii mai 

multe, să fii mai bun!” 

Aprilie 2012 Participarea CJE şi CŞE 

la ,,Târgul copiilor” 

6 Activități de evaluare a impactului campaniei; 

Organizarea de către cadrele didactice , în toate 

unităŃile şcolare,  a zilei de 1 IUNIE-ziua 

internaŃionlă a COPILULUI  

Mai -iunie 2012 Peste 348 de activităŃi 

diverse de sărbătorire a 

zilei internaŃionale a 

copilului care au avut loc 

în toate unităŃile şcolare 

din judeŃ 

 
2. Program MECTS ,, Laboratorul Verde al Reciclării ", 2012-2013 

 

 Anul şcolar 
2012-2013 

Nr. 
Crt 

Scoala 
Nume si prenume 
invatator 
coordonator 

Învatator 
coord. 

Nume si 
prenume 
director  

SEMESTRUL 
I 
  
  
  

1 
Şcoala gimnazială „Sf.Andrei „ clasa a III-a B  Pârvu Viorica   Ionita Gabriel 

2 
Şcoala gimnazială „Sf.Andrei „ 

clasa a III-a D  NiŃă Elisabeta 

Ionita Gabriel 

3 

Şcoala gimnazială nr.3 

clasa a III-B 

CRISTEA 
ELARIA Cilibeanu 

Onoriu Valentin 

4 
Şcoala gimnazială nr.3 

clasa a III-a D    
GEORGESCU 

NORELIA 
Cilibeanu 

Onoriu Valentin 

SEMESTRUL 
AL II-LEA 

  
  
  

5 

Liceul Tehnologic „Inaltarea 
Domnului”  

clasa a III-a  - 11 Mihalcea 
Ionela 

Marin Sebastian 

6 

Scoala Gimnazială Nr.5 
Slobozia (structura a Liceului 

Tehnologic ,,Inaltarea 
Domnului") 

clasa a III-a  - 10 Florea Petruş Marin Sebastian 

7 

Liceul de Arta”Ionel Perlea”  clasa a III-a   MARIN 
SANDA 

VIOLETA 

Cioboata 
Dumitru 

8 

Scoala primara Bora ( structura 
Liceului de Arta ,,Ionel Perlea") 

clasa a III-a   GHEORGHE 
MARIOARA 

Cioboata 
Dumitru 

Sursa: IŞJ IalomiŃa 
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Nr. 
crt  Unitate de invatamant Clasa   Nume si prenume invatatori 

Nume si 
prenume 
director 

1. 

Scoala Gimnaziala 
,,Sf.Andrei" Slobozia Clasele a III-a 

Chivulescu  Mariana 
 

Ionita Gabriel 
 
 
 
 
 

  Bunescu Iuliana 

  

Clasele a IV-a 

PARASCHIV ELENA  

  RADU NICHI  

  DINU SILVIA  

  GAVRILA SIMONA 

2. 

Scoala Gimnaziala nr.3 
Slobozia Clasele a III-a Neagu Draguta 

Cilibeanu 
Onoriu 

Valentin 
 
 
 

  Ivancioiu Anca 

  

Clasele a IV-a 

Mihai Emil 

  Mirica Maria 

  Nicula Maria 

3. 

Liceul Tehnologic ,,Inaltarea 
Domnului"Slobozia si 

structura sc.nr.5  Clasele a III-a Mihalcea Ionela 
Marin 

Sebastian 
 
 
 
 

  Florea Petrus 

  
Clasele a IV-a 

Damian Fanica 

  Marin Constanta 

4. 

Seminarul Teologic ,,Ioan 
Gura de Aur" Slobozia Clasele a III-a Oancea Laura  Pr.Prof.Badea 

Gabriel  
 
 

  
Clasele a IV-a 

Parpală Viorica 

  Zainea Manuela-Cornelia 

5. 

Liceul Pedagogic ,,Matei 
Basarab" Slobozia 

Clasele a III-a 
NEACSU PAUNA 

Dumitru 
Adriana 

  
CIRLUGEA MARIA 
ADRIANA   

  Clasele a IV-a GIUVALA DECU MARIANA   

6. 

Liceul de Arta ,,Ionel Perlea" 
Slobozia si structura BORA 

Clasele a III-a 
SIMION IULICA Cioboata 

Dumitru 
 
 
 
 
 
 

  STOIAN MARIOARA 

  GAIANU AURICA 

  

Clasele a IV-a 

OPRIS MARIANA 

  MOLDOVEANU FLORINA  

  PLESA EMILIA 
Sursa: IŞJ IalomiŃa 
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4 .  Participare la Proiectul EDSANO – EducaŃie pentru Sănătate – Dezvoltarea 
curriculei opŃionale modulare pentru învăŃământul preuniversitar 
 
 

Nr. 
crt 

Unitatea Ᾰcolară 
Tip unitate 
(PJ/structură) 

Localitatea1 Director 
Nr. copii/ 
unitate 
Ᾰcolară2 

Nr. copii 
beneficiari3 

1.  

SCOALA 
GIMNAZIALĂ 
"IONEL 
PERLEA"  

PJ OGRADA  
DUłU 
LUMINITA 

343 

100 

2. 

SCOALA 
GIMNAZIALĂ 
"SFANTUL 
IERARH 
NICOLAE" 

PJ  BUCU  
PINTILIE 
MARILENA 

234 

106 

3. 
SCOALA 
GIMNAZIALț 

PJ 
RțDULEŞTI ANGHEL 

LUMINIłA 
163 

74 

4. 
SCOALA 
GIMNAZIALĂ  

PJ / structura 
Gimbaşani COSÎMBESTI  

DUMITRAŞCU 
LUCIA 

159 
100 

5. 
SCOALA 
GIMNAZIALĂ   

PJ COSERENI  
AVRIGEANU 
ECATERINA 

530 
273 

6. 

SCOALA 
GIMNAZIALĂ 
"CONSTANTIN 
GURGU"   

PJ/ structura 
LUCIU 

 GURA 
IALOMITEI  

BALABAN 
GABRIELA 

140 
preşcolar/57 
primar 

138 

7. 
SCOALA 
GIMNAZIALĂ  

PJ/ structura 
ION ROATA / 
Broşteni 

DINESCU 
ALEXANRU/ 
CATU GEORGE 

250/ 
206 

100/80 

8. 
SCOALA 
GIMNAZIALĂ  

PJ MARCULESTI  
STᾸNCULEANU 
CRISTIAN 

147 
93 

9. 
SCOALA 
GIMNAZIALĂ 
"FERDINAND I" 

PJ MOVILA  
OANCEA 
CONSTANTIN 

214 

111 

10.
SCOALA 
GIMNAZIALĂ   

PJ PLATONESTI  BACIU LIDIA 210 
90 

11.
SCOALA 
GIMNAZIALĂ  PJ 

VALEA 
CIORII  

DUMITRU 
CRISTINA 

86 inv preşc 
şi primar 

82 

12.
SCOALA 
PROFESIONALț  

PJ/structura 
GPN 

Traian CᾸLUłᾸ 
ROXANA 

369 
260 

TOTAL   == 12 unităŃi 
şcolare 

 
 

  
1607 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
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III.2.  Săptămâna ,,Să ştii mai multe , să fii mai bun !”  
 
     (01 - 05.04.2013) 
 
Numărul de activităŃi derulate în săptămâna „Să ştii mai multe , să fii mai bun !” şi 

gradul de participare 

                 
CENTRU METODIC Număr activităŃi 

SLOBOZIA 4633 

URZICENI 1413 

FETEŞTI 1775 

łĂNDĂREI             1226 

TOTAL 9047 

 

Resursele implicate ( număr cadre didactice, număr elevi, etc.): 

 

CENTRU 

METODIC 

Nr. cadre 

didactice implicate 

Nr. elevi 

implicaŃi 

SLOBOZIA 1217 15.422 

URZICENI 
 

746 10785 

FETEŞTI 546 6935 

łĂNDĂREI 357 3857 

TOTAL 2866 36999 

 

� Reprezentanti ai institutiilor locale si judetene   54 ; 

� Parinti  3256 ; 

� AsistenŃi medicali   234 ; 

� PoliŃişti   156 ; 

� PreoŃi 123 ; 

� Pompieri 145 ;  

� CetăŃeni – membri ai comunităŃii  

� PARTENERI peste 112  
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Tabel nominal rezultate evaluare activităŃi Concursul NaŃional 

,,O activitate de succes în Săptămâna ActivităŃilor Extraşcolare: ,,Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!” 

 
Nr. 

Crt 
Unitatea de învăŃământ Denumirea activităŃii Domeniul Coordonatori 

Punctaj 

obŃinut 

1 Şcoala Gimnazială 
nr.3 Slobozia 

Să ne cunoaştem 
oraşul 

Consiliere şi 
orientare 

Vasile Georgeta 9,25 

2 Liceul de Arte 

,,I.Perlea” Slobozia 

Serată muzicală Artistic  GhiŃă Mihaela 
Adriana , Barbu 
LuminiŃa 

9,16 

3 Liceul Tehnologic 

,,M.Eminescu” 

Slobozia 

Sănătos NU vicios EducaŃie pentru 
sănătate şi stil de 
viaŃă sănătos 

Şerban Anişoara 
Dumitru Elena 

9,16 

4 Colegiul NaŃional 

,,M.Viteazul” 

Slobozia 

Impreună suntem mai 
buni. Marşul 
solidarităŃii 

CetăŃenie 
democratică şi 
responsabilitate 
socială 

Filipache 
Cătălin,Tudora 
Sebastian, 
Marin Anita 

8,25 

5 GrădiniŃa cu 

Program Prelungit 

,,Junior” Slobozia 

Juniorii ecologişti  EducaŃie 
ecologică şi 
protecŃia mediului 

Diancof Mihaela 8,16 

6 Şcoala Gimnazială 
Răduleşti 

Cuvinte fermecate 
adunate într-o carte 

ŞtiinŃific  Anghel Elena 
LuminiŃa 

8,00 

7 GrădiniŃa cu 

Program Prelungit 

nr.3 Slobozia 

Cartea- izvor de 
înŃelepciune 

Cultural  Drăghici Daniela 
Mihaela 

8,00 

8 Şcoala Gimnazială 
,,Spiru Haret” nr.1 

łăndărei  

Eco şcoala-Copilăria 
o lume de poveste 

EducaŃie 
ecologică şi 
protecŃia mediului 

Udrea Lizica, 
Toma Nicoleta, 
petrea Carmen, 
Muşat 
Alina,Alecu 
DenisaMircioiu 
Ionela,Petre 
Liliana,Dumitru 
ConstanŃa 

8,00 

9 Şcoala Gimnazială 
,,G.Vâlsan” Amara 

EducaŃie plastică-
Tehnica Plângi 

Artistic  Smeianu Marcela 7,91 

10 Liceul Tehnologic 

Făcăeni 

ÎnvaŃă să (te) ajuŃi! EducaŃie pentru 
sănătate şi stil de 
viaŃă sănătos 

Ciortan Cristina 
Mihaela 

7,87 

11 Liceul Tehnologic 

,,Al. I.Cuza” Slobozia 

Şcoala părinŃilor EducaŃia adulŃilor Lambru Adina 7,75 

12 Liceul Tehnologic 

,,Al.I.Cuza” Slobozia 

Dramafest  Cultural -artistic Cîncescu Beatrice 7,50 

13 Şcoala Gimnazială 
Maia 

Hoinari prin Bucureşti Cultural  Constantin 
Cornelia  
Vasilescu Maria 

7,41 

14 Şcoala Gimnazială 
Sălcioara 

Şcoala mea ca o 
grădină 

EducaŃie pentru 
sănătate şi stil de 
viaŃă sănătos 

CuliŃă Vichelmina 7,00 
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15 GrădiniŃa cu 

Program Prelungit 

nr.2 Slobozia 

VeveriŃele EducaŃie 
ecologică şi 
protecŃia mediului 

State-Titirişcă 
Alexandra 
Ionescu Emilia 
Licinia 

7,00 

16 Liceul Tehnologic 

,,Sf. Ecaterina” 

Urziceni 

Eşti liber să alegi! CetăŃenie 
democratică şi 
responsabilitate 
socială 

Bâră Liviu 7,00 

Sursa : ISJ IalomiŃa 
 

Rezultate obŃinute în cadrul proiectului iniŃiat şi coordonat de IŞJ IalomiŃa  
,,TÂRGUL COPIILOR”, ediŃia I, 2013  

Nr. 
Crt 

Activitatea Locul de desfăşurare Data  ParticipanŃi Indicatori de rezultat 

1. 

Lansarea 
proiectului –

dezbatere 
organizare, 

evaluare 

ISJ IalomiŃa 
29.03.2013 

 

elevi, cadre 
didactice, 
invitaŃi speciali, 
persoane de 
specialitate 

-A fost realizat un banner 
şi modelul de diplomă prin 
contribuŃie proprie în 
valoare de 400 ron. 
-Procesul –verbal al 
şedintei  
de lansare a -proiectului  
-Tabelul nominal cu 
semnaturi 

2 

Targ de 
promovare a 
modelelor 
educaŃionale 
şi ofertelor  
elevilor din 
unităŃile 
şcolare – 
concurs 
 
 
,,TÂRGUL 
COPIILOR
” 

1.SLOBOZIA- PiaŃa 
RevoluŃiei –căsuŃe ( 
dacă vremea permite) 
sau Centrul Cultrual 
UNESCO „Ionel 
Perlea” Slobozia;  

5.04.2013 
 
 
 
 
 
 

elevi, cadre 
didactice, 
invitaŃi speciali, 
persoane de 
specialitate 

5 elevi şi un coordonator  
 
În total 10 echipaje  
2 premii Ila liceu, 1 premiu 
I la GPP NR.3 Slobozia 
1 premiu I la Scoala 
Gimnazială nr.3 Slobozia 
Premii II,III. 
1 PREMIUL SPECIAL 
pentru INOVATIE –
CNMV Slobozia 

2.FETEŞTI - PiaŃa 
din faŃa Centrului 
Cultural ,,Lumina” 
Feteşti (dacă vremea 
permite) sau Şcoala 
Gimnazială ,,Aurel 
Vlaicu” Feteşti; 

4.04.2013 
 
 
 
 
 
 

elevi, cadre 
didactice, 
invitaŃi speciali, 
persoane de 
specialitate 

5 elevi şi un coordonator  
pentru fiecare echipaj din 
cele 4 prezente 
Premiul I Scoala 
Gimnazială ,,A.Vlaicu” 
Feteşti şi LT CCF Feteşti 
Premiul II ,III 

3.łᾸNDᾸREI - 
Parcul central din faŃa 
POLIłIEI ( dacă 
vremea permite)  sau 
Liceul Teoretic ,,Paul 
Georgescu” łăndărei 
(sala de sport) 

 
2.04.2013 
 
 
 
 
 
 

elevi, cadre 
didactice, 
invitaŃi speciali, 
persoane de 
specialitate 

5 elevi şi un coordonator  
pentru fiecare echipaj din 
cele 7 prezente 
Premiul I Scoala 
Gimnazială ,,C.Gurgu” 
Gura Ialomitei  
Premiul II ,III 

4.URZICENI - PiaŃa 
din faŃa Casei de 
cultură Urziceni 
(dacă vremea 

3.04.2013 
 

elevi, cadre 
didactice, 
invitaŃi speciali, 
persoane de 

5 elevi şi un coordonator  
pentru fiecare echipaj din 
cele 6 prezente 
Premiul I Colegiul 
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permite) sau Colegiul 
NaŃional ,,Grigore 
Moisil” Urziceni 
(sala de sport) 

specialitate NaŃional ,,Grigore Moisil” 
Urziceni, Şcoala 
Gimnazială 
,,I.H.Rădulescu” Urziceni 
Premiul II ,III 

Analiza 
activităŃii 
educaŃionale 
în cadrul 
centrelor 
urbane în 
care se 
dezvoltat 
proiectul 

Pe centre Slobozia, 
Feteşti, łăndărei şi 

Urziceni 

2-
5.04.2013 

ReprezentanŃi 
ISJ, CJI, 
PRIMțRII 
 
Coordona 
tori , Elevii 
echipelor 
premiate 
 

Oraganizarea periodic; 
 
Produsele expuse 
valorificate prin echipele 
de voluntari; 
 
Impactul mare al activităŃii 
în comunitate prin prezenta 
a peste 200-300 de 
personae, discuŃiile cu 
vizitatorii; 
 
IMPLICAREA primarilor 
oraselor in care s-a 
desfăşurat târgul. 

Sursa: ISJ IalomiŃa          

Tipul de activităŃi derulate:  

1. Tipul de activitati derulate:  

- parteneriate educaŃionale: ,, Bucuria de a avea prieteni’’; ”Săptămâna porŃilor 
deschise„; ,, Târgul copiilor”; ”InvăŃăm să ne jucăm”; ”Plăteşte 0 pentru ce Ńi se 
cuvine”; ”Job shadow day”, ”EducaŃia îŃi dă valoare”; 

- activităŃi caritatabile; 
- activităŃi cultural-artistice (spectacol, atelier de teatru, cafenea literară, etc); 
- activităŃi de educaŃie pentru cetăŃenie democratică ; 
- activităŃi de educaŃie pentru sănătate; 
- activităŃi de educaŃie rutieră; 
- activităŃi ecologice; 
- activităŃi practice- gospodăreşti; jocuri de cunoaştere, relaŃionare şi autocontrol; 
- excursii de studiu; 
- sezători literare; 
- ateliere de lucru; 
- tehnico-ştiinŃifice; 
- activităŃi de orientare şcolară şi profesională; 
- activităŃi religioase; 
- activitati sportive; 
- excursii de studiu; 
- expoziŃii cu lucrările copiilor/elevilor; 
- teatru de păpuşi. 

 
Obiectivele urmărite: 
 

- stimularea interesului pentru activităŃi de voluntariat; 
- realizarea unui parteneriat real şi funcŃional cu alŃi  elevi sau preşcolari, sporind                      

aportul socializarii şi deschiderea acestora spre întărirea relaŃiilor de prietenie, 
toleranŃă, sprijin şi avantaj reciproc; 
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- oportunitatea elevilor de a se cunoaşte mai bine, de a socializa, de a forma noi 
prietenii;  

- conştientizarea necesităŃii menŃinerii unui regim de viaŃă bazat pe sport, mişcare şi 
alimentaŃie sănătoasă; 

- implicarea elevilor în acŃiuni de ecologizare în vederea menŃinerii unui mediu 
curat; 

- promovarea tradiŃiilor şi a obiceiurilor din zona; 
- relaŃionare nediscriminatorie, fără prejudecăŃi de ordin social,  religios, etnic sau 

sexual; 
- dezvoltarea unor deprinderi utilitare şi antreprenoriale; 
- stimularea şi dezvoltarea comunicării şi a stimei de sine; 
- managerierea eficientă a timpul liber prin activităŃi recreative cu caracter 

educative; 
- stimularea spiritului de echipă; 
- dezvoltarea imaginaŃiei şi a creativităŃii; 
- utilizarea echipamentelor IT în obŃinerea informaŃiilor necesare desfăşurării 

activităŃilor; 
- stimularea interesului pentru cultura altor popoare; 
- dezvoltarea unor abilitaŃi şi competente complementare celor formate  prin 

procesul instructiv- educativ formal: muzicale, artistice, critice, oratorice, 
persuasive, de orientare, gospodăreşti; 

- înŃelegerea si respectarea valorilor de fair-play, de toleranŃă şi non-violenŃă. 
- realizarea de activităŃi extracurriculare care să implice elevi – cadre didactice – 

părinŃi – comunitate; 
- formarea la elevi a unor abilităŃi de comunicare, practice, antreprenoriale; 
- stabilirea de parteneriate  active cu diferite instituŃii şi agenŃi economici; 
- sprijinirea elevilor în vederea orientării profesionale; 
- promovarea unitaŃii de învăŃămant în comunitate; 
- stimularea creativităŃii, imaginaŃiei, spiritului competitiv între elevi; 
- dezvoltarea capacităŃii “ a învăŃa să înveŃi”; 
- formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de 

îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinŃele însuşite; 
- formarea deprinderilor de educaŃie cu privire la aplicarea normelor de securitate 

privind situaŃiile de urgenŃă; 
- cultivarea interesului pentru literatură, în special şi pentru artă, în general; 
- sensibilizarea şi responsabilizarea socială a elevilor; 
- afirmarea liberă a personalitătii prin stimularea imaginatiei , creativitatii şi 

încurajarea copilului în exprimarea opiniilor şi stărilor sufleteşti; 
- optimizarea comunicării şi eliminarea barierelor de comunicare; 
- consolidarea respectului faŃă de valorile culturale naŃionale; 
- asigurarea unei flexibilităti intelectuale a elevilor pentru schimbul de idei; 
- eficientizarea activităŃii prin utilizarea metodei „lucrului în echipă”; 
- promovarea valorilor şi a imaginii şcolii în comunitate. 
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III.3.Analiza SWOT a activităŃilor din săptămâna 1-5 aprilie 2013: 
 

PUNCTE  TARI 
� Entuziasmul preşcolarilor şi elevilor, al cadrelor didactice; 
� Acumularea de noi cunoştinŃe prin metode nonformale, 
� Buna colaborare şi realizare de parteneriate educaŃionale; 
� Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinŃific, majoritatea cu 

experienŃă profesionale, inclusiv managerială; 
� Colaborarea cu un număr mare de instituŃii din comunitate 
� Colectarea unei cantităŃi mari de alimente şi îmbrăcăminte în cadrul Campaniei 

SNAC 
� Consolidarea relaŃiilor cu partenerii. 
� Crearea unui climat educaŃional deschis şi stimulativ; 
� Dezvoltarea unei atitudini civice pozitive, responsabile, a spiritului de colegialitate 
şi fair-play; 

� Diversitatea activităŃilor propuse;  
� ExistenŃa ”Zilei PorŃlor Deschise„; 
� ExperienŃa unor cadre didactice în domeniul activităŃilor extraşcolare; 
� Implicarea  tuturor preşcolarilor/ elevilor, a cadrelor didactice, a personalului 

nedidactic; 
� InterrelaŃionarea pozitivă prin comunicare, negociere, elev-elev, profesor-elev; 

permisă de cadrul non-formal în care au loc activităŃile şi de degajarea pe care o 
permite desprinderea de cadrul formal al orelor de curs; 

� Mijloc de transport propriu al unor şcoli; 
� Munca în echipă;  
� Oportunitatea de a vizita instituŃii altfel inaccesibile elevilor; 
� Oportunitatea oferită elevilor de a interacŃiona cu profesori care nu fac parte din 

colectivul de cadre didactice al clasei sau de a cunoaşte colegi de la alte instituŃii 
de învăŃământ, în cadrul activităŃilor derulate în colaborare cu acestea; 

� Organizarea adecvată a ambientului educativ; 
� Organizarea în şcoli a unor expoziŃii  cu lucrările mai importante ale elevilor; 
� Participarea elevilor şi a părinŃilor la stabilirea temelor. 
� Participarea unor părinŃi la activităŃi şi colaborarea cu elevii şi cadrele didactice; 
� Disponibilitatea elevilor, cadrelor didactice şi părinŃilor de a participa la activităŃi 

educative extraşcolare şi extracurriculare; 
� Parteneriatele active  încheiate cu instituŃii reprezentative în comunitatea locală şi 

naŃională. 
� Număr mare de activităŃi derulate şi diversitatea acestora; 

� Organizarea unor experienŃe de învăŃare cu impact major asupra dezvoltării 
elevilor; 

� ImbunătăŃirea ambientului şcolii; 
� Implementarea programului “ Şcoala părinŃilor”  
� Promovarea ofertei educaŃionale şi a culturii organizaŃionale a şcolii în 

comunitate; 
� Conştientizarea elevilor cu privire la problemele reale ale societăŃii; 
� Noutatea informaŃiilor primite; 
� Implicarea elevilor în activităŃi diverse atât sportive, ecologice, culturale sau de 

antreprenoriat; 
� Realizarea unităşii de grup prin îmbunătăŃrea  comunicării dintre elevi; 
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� Cooperare mai strânsă între profesori şi elevi; 
� Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a 

relaŃionării 
� Flexibilitatea strategiilor de predare-învăŃare; 

� Implicarea elevilor, a părinŃilor, comunităŃii locale  şi a agenŃilor economici în 
activităŃile de la nivelul şcolilor; 

� ExistenŃa unei oferte educaŃionale diverse la nivelul proiectelor propuse de fiecare 
colectiv de elevi; 

� ExistenŃa unei comunicări eficiente la nivelul Consiliului Şcolar al Elevilor; 
� Realizarea proiectelor activitătilor în conformitate cu standardele de calitate 

impuse; 
� Implicarea mass-mediei locale; 
� Sponsorizarea transportului copiilor în excursiile tematice; 
� Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a 

relaŃionării; 
� ExperienŃa din anul scolar anterior din săptămâna „Scoala Altfel”; 
� O bună proiectare a activităŃilor prin stabilirea obiectivelor, a timpului alocat, a 

formelor de organizare şi a mijloacelor de evaluare; 
� ExistenŃa unui climat educaŃional deschis, stimulativ, datorat relaŃiilor bune dintre 

profesori, elevi şi părinŃi; 
� Adaptarea tipurilor de activităŃi în funcŃie de particularităŃile/cerinŃele 

educaŃionale ale elevilor. 
PUNCTE  SLABE 

- AbsenŃa unor săli de festivităŃi; 
- Navetismul cadrelor didactice şi încadrarea cadrelor didactice în mai multe şcoli 

(doua-trei); 
- Imposibilitatea de a răspunde tuturor preferinŃelor elevilor;  
- Lipsa de fonduri extrabugetare care ar putea fi folosite de şcoală la plata 

cheltuielilor pe care le presupun unele activităŃi; 
- ExistenŃa unor dificultăŃi în monitorizarea tuturor activităŃilor desfăşurate ; 
- Lipsa unor instrumente de proiectare, audio- video în sălile de clasă; 
- SpaŃii insuficiente pentru derularea mai multor activităŃi de anvergură în acelaşi 

timp; 
- Durata mare de deplasare a clasei de elevi de la o locaŃie la alta; 
- Armonizare dificilă a interesului întregului colectiv pentru fiecare activitate; 
- Aptitudinile foarte diferite ale elevilor; 
- Decalaj mare de timp între momentul realizării machetei de activităŃi şi 

desfăşurarea activităŃilor ceea ce a dus la modificări în program determinate de 
fluxul de personal( concedii medicale, olimpiade naŃionale) precum şi ofertele 
întărziate ale unor parteneri, ONG; 

- Lipsa unor materiale didactice necesare unor activităŃi; 
- Lipsa unor obiective culturale şi turistice în imediata apropiere a oraşului; 
- Slaba cunoaştere a unor repere culturale; 
- AbsenŃa unor elevi de la anumite activităŃi; 
- Lipsa de interes a unor elevi faŃă de unele activităŃi; 
- Concentrarea unui număr mare de activităŃi într-o perioadă scurtă de timp; 
- Lipsa posibilităŃilor de transport pentru satisfacerea nevoilor de vizitare a 

obiectivelor propuse; 
- Cheltuieli suplimentare din partea elevilor, profesorilor şi a părinŃilor pentru ca 

aceste activităŃi să se desfăşoare în condiŃii optime. 
  

OPORTUNITĂłI 
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- Asigurarea unui climat propice pentru îmbinarea laturii formale a educaŃiei cu cea 
nonformală; 

- Elevii au avut ocazia extraordinară de a interacŃiona într-o manieră nouă, atât cu 
colegii cât şi cu cadrele didactice; 

- Interes deosebit manifestat de elevi încă din momentul diseminării proiectului; 
- Informarea, pregătirea profesională şi efortul depus de cadrele didactice pentru a 

desfăşura activităŃi pe măsura aşteptărilor; 
- Gamă diversă de activităŃi, ca rezultat al opŃiunilor exprimate de elevi, părinŃi, 

cadre didactice; 
- Stilul de muncă al comisiilor  metodice bazat pe colaborare, lucru în echipă; 
- Atragerea de sponsori pentru diversificarea dotării materiale şi pentru susŃinerea şi 

stimularea performanŃei; 
- Relationarea pozitivă scoală – familie - comunitate; 
- Implicarea activa a cadrelor didactice in schimburi de experientă si actiuni 

organizate în parteneriat; 
- Deschiderea unei mari parŃi a comunităŃii în direcŃia implicării şi responsabilizării 

; 
- Entuziasmul elevilor în desfăşurarea acestor activităŃi; 
- Implicarea autorităŃilor locale pentru buna desfăşurare a activităŃilor; 
- Participarea la activităŃi a unor instituŃii furnizoare de educaŃie nonformală; 
- Participarea la activitătea ,,Târgul copiilor”; 
- Implicarea părinŃilor în activităŃi , atât alături de elevi cât şi în programe special 

destinate acestora; 
- Sprijinul acordat de InstituŃii reprezentative ale municipiului Slobozia şi 

judeŃului IalomiŃa  în organizarea şi desfăşurarea de activităŃi educative 
extraşcolare şi extracurriculare; 

- Sprijinul acordat de agenŃii economici în derularea unor activităŃi; 
- Stabilirea unor parteneriate active cu agenŃii economici cu efecte pe termen 

scurt şi lung; 
- RelaŃionările interinstituŃionale permit implicarea cadrelor didactice în schimburi 

de experienŃă. 
- Creşterea calităŃii parteneriatului, a iniŃiativei private şi a sprijinului comunitar 

pentru dezvoltarea şi susŃinerea actului educaŃional; 
 

AMENINłĂRI 
- Instabilitatea legislativă; 
- Transformarea proiectului într-un demers pur formal; 
- Insuficienta cunoastere a valorilor locale şi naŃionale de către membrii 

comunităŃii; 
- Resursele financiare reduse ale unor elevi; 
- Insuficienta conştientizare a părinŃilor privind rolul lor de principal partener 

educaŃional al şcolii; 
- Scăderea populatiei şcolare interesate în derularea unor activităŃi atât şcolare cât şi 

extraşcolare; 
- Nivelul scăzut, mediu-scăzut, al populatiei şcolare repartizate în unele unităŃile  
şcolare; 

- FluctuaŃia cadrelor didactice, schimbarea deasă a unor profesori diriginŃi; 
- CondiŃiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităŃi care erau proiectate 

numai în aer liber ; 
- BirocraŃia ce împiedică sau limitează posibilităŃile de organizare a excursiilor. 
- Criza de timp a părinŃilor datorată actualei situaŃii economice, care reduce 

implicarea familiei în desfăşurarea acestor activităŃi. 
- Insuficienta conştientizare de catre unii părinŃi a priorităŃilor şi direcŃiilor de 
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evoluŃie necesare în învăŃământ. 
- Nivelul  socio-economic scăzut al familiilor elevilor; 
- Suprasolicitarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte întocmirea documentelor 

necesare; 
- Timp insuficient pentru consolidare şi evaluare ; 
- Lipsa fondurilor pentru premierea elevilor sau achizitionarea de materiale necesare 

derulării activităŃilor, acestea fiind suportate adesea din veniturile consilierilor 
educativi sau ale cadrelor didactice; 

- Supraaglomerarea unor obiective vizitate; 
- repetarea unor activităŃi poate duce la scăderea interesului elevilor; 
- insuficienta cunoaştere a rolului şi importanŃei activităŃilor extraşcolare de către 

părinŃi şi comunitate, ceea ce duce la subaprecierea calităŃii învăŃământului. 
  

RECOMANDĂRI / SUGESTII 
� finanŃarea de către MEN a activităŃilor din programul “Să ştii mai multe, să fii 

mai bun” prin cuprinderea în bugetul şcolilor a unei sume fixe, per elev; 

� corelarea activităŃilor din cadrul acestui program cu activităŃile extracurriculare 

din timpul anului şcolar; 
� posibilitatea organizării excursiilor pe mai multe zile; 
� realizarea unor activităŃi la care să nu participe toŃi elevii unei clase, ci grupuri de 

elevi care provin din clase diferite, dar care au aceleaşi pasiuni şi interese; 
� menŃinerea parteneriatelor încheiate şi pentru anii următori în vederea 

desfăşurării unor activităŃi extraşcolare eficiente; 
� proiectul să se desfăşoare pe o perioadă de 5 săptămâni, o zi altfel/săptămână la 

decizia consiliului clasei, pentru evitarea aglomeraŃiei în  locurile publice; 
� organizarea activităŃilor de integrare a tinerilor cu dizabilităti; 
� organizarea de workshop-uri; 
� organizarea de schimburi de experienŃa; 
� participarea mai multor părinŃi la activităŃile din cadrul acestui program; 
� atragerea de sponsori pentru susŃinerea activităŃilor desfăşurate; 
• planificarea activităŃilor să aiba doar caracter orientativ, să fie flexibilă  şi să 

permită modificări , în eventualitatea unor activităŃi deosebite propuse de parteneri 
(organizatia părinŃilor, comunitatea locală, sponsori sau alte situaŃii); 

� prelungirea programului de funcŃionare a instituŃiilor culturale ce pot fi vizitate; 
� gratuitate în această perioadă, în ceea ce priveşte transportul, intrările la  muzee, 

teatre, spectacole de circ, cel puŃin pentru elevii cu posibilităŃi materiale  reduse; 
� modificarea  perioadei de desfăşurare a programului, acesta urmând să aibă loc la 

sfârşitul semestrului al doilea, înaintea vacanŃei de vară, când şi condiŃiile meteo 
sunt favorabile lucrului în exterior; 

� conceperea unor proiecte mai largi la nivelul mai multor clase cu un impact mai 
mare atât la nivelul unitatilor scolare, cât şi al comunităŃii; 

� elaborarea unor suporturi informative unitare privind Programul ,, Să ştii mai 

multe să fii mai bun”, care să se constituie într-un ghid metodologic distribuit 

tuturor cadrelor didactice la începutul anului şcolar; 
� prezentarea ofertelor partenerilor educaŃionali înaintea întocmirii programului în 
şcoli; 

� activităŃile să fie repartizate câte una pe lună, nu concentrate într-o singură 
săptămână; 

� amplasarea de calculatoare în fiecare clasă; 
� copiii să aibă gratuitate în transportul în comun; 
� găsirea de sponsori pentru ca elevii defavorizaşi să aibă posibilitatea deplasării în 

excursii, în schimb de experienŃă cu copiii din alte şcoli, să vizioneze spectacole, 
etc; 
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� iniŃierea tinerilor în managementul de proiect,  în procesul decizional în vederea  
stabilirii activităŃilor  viitoare ; 

� întărirea colaborării între şcoală – părinŃi – comunitate locală; 
� organizarea mai multor activităŃi de voluntariat; 
� perioada ar putea fi folosită pentru desfăşurarea unor acŃiuni de amploare la 

nivel naŃional (gen "Olimpiadele copiilor"-sport, "Talente de nota 10"-

cultural-artistice); 
� popularizarea acŃiunilor desfăşurate; 
• simplificarea modului de raportare a activităŃilor; 
• atragerea/alocarea de fonduri pentru premierea elevilor /achiziŃionarea de 

materiale necesare activităŃilor; 
• remunerarea consilierilor educativi pentru activitatea solicitantă; 
• nesuprapunerea altor activităŃi cum ar fi concursuri , olimpiade şcolare; 
 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
 
III.4. CONCURSURI: 
 
        1.    Rezultate obŃinute la OLIMPIADA NAłIONALĂ ,,MEŞTEŞUGURI 

ARTISTICE TRADIłIONALE” activitate cuprinsă în Calendarul ActivităŃilor Educative 
2013, anexa A 1, pozitia 31, desfăşurată la Sibiu- Muzeul ASTRA în perioada 21-
26.08.2013. 
 
Tabel nr.  

Nr. 
crt 

Nume şi 
prenume 

Şcoala 
(clasa) 

Meşteşugul 
practicat conf. 

Adresei M.E.N. nr. 
2331 / 17.05.2013 

 
Instructor 

 

 
Locul 

1 Bătărigă Ana Beatrice Colegiul NaŃional ,,Grigore 
Moisil” Urziceni, 

cl. a XI -a 

Icoană pictată pe 
lemn 

Berbec 
VictoriŃa 

 

I 

2 Olăreanu Alexandra Cercul de pictură Sfântul 
Apostol Luca al 

Protopopiatului Urziceni 
Cls.  a V-a 

Icoană pictată pe 
sticlă 

Berbec 
VictoriŃa 

 

I 

3 Ene Andreea Cercul de pictură Sfântul 
Apostol Luca al 

Protopopiatului Urziceni 
Cls.  a VII -a 

Icoană pictată pe 
sticlă 

Berbec 
VictoriŃa 

 

I 

4 Fătu Daniela Şcoala Gimnazială ,,Maica 
Domnului” Roşiori 

Cls. a VI-a 

Icoană pictată pe 
sticlă 

Bătărigă 
Brînduşa Elena 

 
 

II 

5 Grigore Mălina 
Valentina 

Şcoala Gimnazială ,,Maica 
Domnului” Roşiori  Cls. a 

VI-a 

Icoană pictată pe 
sticlă 

Bătărigă 
Brînduşa Elena 

III 

6 Bîrsan Marinela Liceul Pedagogic ,,Matei 
Basarab” Slobozia 

Cls. a X-a 

ConfecŃionat 
păpuşi 

Vild Theodora 
 

II 

7 Antonescu Marina 
Aurelia 

Liceul Pedagogic ,,Matei 
Basarab” Slobozia 

Icoană pictată pe 
lemn 

Vild Theodora 
 

II 
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Cls. a XI-a 
8 Fusea Mariana Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Gurgu” nr.1 
Gura IalomiŃei 

Cls. a VII-a 

Cusături Cloşcă Ana 
 

III 

9 Trandafir Georgiana Şcoala Gimnazială 
,,Constantin Gurgu” nr.1 

Gura IalomiŃei 
Cls. a VII-a 

Cusături Cloşcă Ana 
 

III 

 
LOCUL I ( faza naŃională)  – Concursul NaŃional al revistelor scolare  
                                                - REVISTA ,,Suflet de copil” – Şcoala Gimnazială 
Ograda 
LOCUL I ( faza naŃională)  – Concursul NaŃional de Navomodele  
                                                – Palatul Copiilor Slobozia 
LOCUL I ( faza regională - GIMNAZIU ) - ,, Cu viaŃa mea apăr viaŃa”  
                                                – Şcoala Gimnazială ,,G.Vâlsan” Amara 
LOCUL II ( faza regională - LICEU ) - ,, Cu viaŃa mea apăr viaŃa”  
                                   –Liceul Tehnologic ,,A.Teodorescu” GriviŃa 
 
 
                       Diplome de participare concursuri FAZA NAłIONALᾸ 
 

1. Concursul NaŃional ,,ALEGE ESTE DREPTUL TᾸU”   - Colegiul NaŃional 
,,M.Viteazul” Slobozia; 

2. Concursul NaŃional Antidrog ,,ÎMPREUNᾸ  - Liceul de Arte ,,I.Perlea” 
Slobozia; 

3. Concursul NaŃional ,,Crează-Ńi mediul!” - Liceul de Arte ,,I.Perlea” Slobozia; 
4. Concursul NaŃional ,,Sanitarii pricepuŃi” – Liceul Teoretic ,,P.Georgescu” 
łăndărei. 

 

TOTAL PREMII OBłINUTE PENTRU PARTICIPĂRILE LA 
CONCURSURILE DIN C.A.E.N, C.A.E.R.I, C.A.E.J , ALTELE DECÂT CELE 

DE MAI SUS 

CENTRALIZATOR  PREMII 

Tabel nr.  

 Total 
premii I 

Total premii 
II 

Total premii 
III 

Total menŃiuni 

PREMII DE EXCELENłĂ-3 - - - - 

Premii din C.A.E.N 22 18 39 11 

Premii din C.A.E.R.I. 35 45 56 43 

Premii din C.A.E.J. 215 177 61 16 

TOTAL PREMII 272 240 156 70 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
 



 
Raport asupra stării învăŃământului ialomiŃean 

2012 - 2013 

 41

 
III.5.  ANALIZA SWOT A EDUCAłIEI PERMANENTE                                  

( ACTIVITᾸłI EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE ) DESFĂŞURATE ÎN  
ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

                                               
Tabel nr.  

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
- experienŃă în domeniul activităŃii educative 

şcolare şi extraşcolare;  
- personal didactic calificat, cu competenŃe 

necesare evaluării şi valorificării valenŃelor 
educative derivate dintr-o problematică 
educativă diversă;  

- reŃea coerentă de coordonare a activităŃilor 
educative şcolare, extraşcolare şi 
extracurriculare;  

- inspectorul pentru educaŃie permanentă / 
activitati extracurriculare şi extraşcolare  -la 

nivel judeŃean;  
- consilierul educativ (coordonatorul de 

programe şi proiecte şcolare) - la nivelul 

unităŃii de învăŃământ;  
- responsabilul Comisiei pentru prevenirea şi 

combaterea violenŃei în mediul şcolar şi în 
zona adiacentă acestuia- la nivelul unităŃii 
de învăŃământ; 

- consilierul diriginte şi corpul profesoral – la 

nivelul clasei;  
- structurile organizaŃionale ale elevilor şi 

părinŃilor  la  nivelul unităŃii şcolare;  
- diversitatea programului de activităŃi 

educative la nivelul fiecărei unităŃi de 
învăŃământ;  

- instituŃii specializate în activităŃi educative 
extraşcolare : PCS şi CEF,CEU; 

- modalităŃi alternative de petrecere a 
timpului liber prin activităŃile derulate în 
palatele, cluburile copiilor şi cluburile de 
vacanŃă organizate sistematic; 

- bază materială didactică relativ modernă în 
unităŃile de învăŃământ (spaŃii, echipamente, 
material didactic etc.). 

- existenŃa ofertelor educaŃionale în unităŃi de 
învăŃământ, palate şi cluburi ale copiilor; 

- calitatea conŃinutului pragmatic al învăŃării 
care menŃine şi promovează specificul 
tradiŃional alături de elementul de noutate;  

- experienŃe pozitive în ceea ce priveşte 
dezvoltarea personală şi integrarea socială a 

- activitatea supraîncărcată a inspectorului 

educativ şi a coordonatorului de programe şi 
proiecte de la nivelul unităŃii de învăŃământ La 

nivel judeŃean există numai ½ normă pentru 

postul de inspector educativ, având aceeaşi 
încărcătură ca pentru o normă întreagă (112 

unităŃi şcolare, 1 palat al copiilor şi 2 cluburi ale 

copiilor-filiale);  

- activitatea coordonatorului de proiecte şi 
programe educative este vastă, complexă. Acesta 

nici nu este degrevat de un anumit număr de ore, 

nici nu este remunerat suplimentar;  

- în cadrul educaŃiei formale, accentul cade pe 
transmiterea cunoştinŃelor şi nu pe caracterul 
educativ al conŃinutului; 

- inexistenŃa, de cele mei multe ori, a dimensiunii 
sociale în cadrul proiectării orelor de curs;  

- neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea 
educativă extraşcolară şi extracurriculară o are 
asupra dezvoltării personalităŃii elevului;  

- perpetuarea mentalităŃii eronate potrivit căreia 
elevul trebuie să se dedice integral studiului specific 
educaŃiei formale;  

- minimalizarea activităŃii educative şcolare şi 
extraşcolare de către părinŃi, cadre didactice, organe 
de îndrumare şi control;  

- fondurile insuficiente pentru desfăşurarea 
activităŃilor educative şcolare şi extraşcolare; 

- carenŃe în managementul directorilor de unităŃi 
şcolare, palate şi coordonatorilor cluburilor 

copiilor;  

- imposibilitatea financiară a unor unităŃi de 
învăŃământ (în special din mediul rural) de a-şi 
îmbunătăŃi baza materială;  

- instabilitatea cadrelor didactice în sistem (atât în 
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copiilor;  
- rezultatele de excepŃie ale copiilor la 

manifestări educative naŃionale, regionale şi 
judeŃene;  

- dublarea numarului proiectelor pentru 
CAEN, CAERI şi CAEJ ;  

- vizibilitatea actului educaŃional în 
comunitate şi societate prin mediatizarea 
activităŃilor extraşcolare şi 
extracurriculare (spectacole, 
festivaluri,expoziŃii, concursuri, 
competiŃii, emisiuni radio-tv la care 
participă copiii);  

- transferul de metode didactice 
neconvenŃionale centrate pe elev utilizate în 
cadrul activităŃilor educative şcolare şi 
extraşcolare în vederea ridicării calităŃii şi 
eficienŃei actului educaŃional;  

- deschiderea oferită de disciplinele opŃionale 
în conformitate cu interesele copiilor şi 
perspectivele de dezvoltare ale societăŃii;  

- existenŃa parteneriatului educaŃional cu 
familia, comunitatea, organizaŃiile 
guvernamentale şi non-guvernamentale în 
vederea responsabilizării acestora în 
susŃinerea şi îmbunătăŃirea actului 
educaŃional. 

şcoli, cât şi în PCS şi CEF, CEU);  

- incapacitatea şcolilor de a deveni ofertanŃi de 
proiecte pentru partenerii educaŃionali.  

 

Sursa:  ISJ IalomiŃa 

 
 

IV. REALIZAREA  OBIECTIVELOR   DIN  STRATEGIA  

DE  DEZVOLTARE A ÎNVĂłĂMÂNTULUI  IALOMIłEAN 

IV.1. INSPECłIE ŞCOLARĂ 

� INSPECłIE ŞCOLARĂ GENERALĂ 

   
Tabel nr. 45 

Nr. 
Crt. 

ŞCOALA Perioada Aria tematică/Domeniul ComponenŃa 
colectivului de 

inspecŃie 

1 Liceul 
Tehnologic 
Urziceni 

08.10.2012 – 
29.10.2012 

1. Managementul şcolar, 
managementul calităŃii, 
dezvoltarea instituŃională, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor(uman, financiare şi 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în 

Coordonatori: 
Dragomir Ana 
Mihăescu 
mariana 
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vigoare şi a regulamentelor. 
2. Modul de aplicare a 
curriculumului naŃional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la de cizia 
şcolii, calitatea activităŃilor 
exracurriculare realizae de 
personalul didactic şi de unele 
categorii de personal didactic 
auxiliar. 
3. Activitatea personalului 
didactic 
4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

5. Modul în care unitatea 
sprijină şi încurajează 
dezvoltarea personală a 
elevilor şi motivaŃia acestora 
în învăŃare, respectănd 
principiile educaŃiei incluzive 
şi asigurarea egalităŃii de 
şanse.. 
6. RelaŃiile unităŃii de 
învăŃământ cu părinŃii şi cu 
comunitatea locală. 
7. Aitudinea elevilor faŃă de 
educaŃia pe care le-o 
furnizează unitatea de 
învăŃământ. 

2 Şcoala 
Gimnazială 
Gârbovi 

29.10.2012- 
16.11.2012 

3. Activitatea personalului 
didactic 
4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

Coordonatori: 
Miclea Dan 

3 Şcoala 
Gimnazială 
Grindu 

12.11.2012 – 
16.11.2012 

4. Activitatea personalului 
didactic 
4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

Coordonatori: 
Marin Ion, 
Vasluianu 
Bogdan 
 

4 Liceul 

Tehnologic 

FierbinŃi 

05.11.2012 – 

23.11.2012 

3. Activitatea personalului 
didactic 
4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

Coordonator: 
Grigoraş Simona 
 

5 Liceul 

Tehnologic 

19.11.2012 – 

07.12.2012 

1. Managementul şcolar, 
managementul calităŃii, 
dezvoltarea instituŃională, 

Coordonatori: 
TonŃ Simona 

Novac Mihaela 
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łăndărei eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor(uman, financiare şi 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în 
vigoare şi a regulamentelor. 
2. Activitatea personalului 
didactic 
3. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

4. Atitudinea elevilor faŃă de 
educŃia pe care le-o furnizează 
unitatea de învăŃământ. 

6 Liceul 

tehnologic Areta 

“Teodorescu 

GriviŃa” 

18.02.2013 – 

08.03.2013 

1. Managementul şcolar, 
managementul calităŃii, 
dezvoltarea instituŃională, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor(uman, financiare şi 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în 
vigoare şi a regulamentelor. 
2. Modul de aplicare a 
curriculumului naŃional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la de cizia 
şcolii, calitatea activităŃilor 
exracurriculare realizae de 
personalul didactic şi de unele 
categorii de personal didactic 
auxiliar. 
3. Activitatea personalului 
didactic 
4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

5. Modul în care unitatea 
sprijină şi încurajează 
dezvoltarea personală a 
elevilor şi motivaŃia acestora 
în învăŃare, respectănd 
principiile educaŃiei incluzive 
şi asigurarea egalităŃii de 
şanse.. 
6. RelaŃiile unităŃii de 
învăŃământ cu părinŃii şi cu 
comunitatea locală. 
7. Aitudinea elevilor faŃă de 
educaŃia pe care le-o 
furnizează unitatea de 
învăŃământ. 

Coordonatori: 

Dobre Viorel 

Striblea Laura 
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7 Şcoala 

Gimnazială 

Manasia 

25.02.2013 – 

15.03.2013 

1. Managementul şcolar, 
managementul calităŃii, 
dezvoltarea instituŃională, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor(uman, financiare şi 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în 
vigoare şi a regulamentelor. 
2. Modul de aplicare a 
curriculumului naŃional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la de cizia 
şcolii, calitatea activităŃilor 
exracurriculare realizae de 
personalul didactic şi de unele 
categorii de personal didactic 
auxiliar. 
3. Activitatea personalului 
didactic 
4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

5. Modul în care unitatea 
sprijină şi încurajează 
dezvoltarea personală a 
elevilor şi motivaŃia acestora 
în învăŃare, respectănd 
principiile educaŃiei incluzive 
şi asigurarea egalităŃii de 
şanse.. 
6. RelaŃiile unităŃii de 
învăŃământ cu părinŃii şi cu 
comunitatea locală. 
7. Aitudinea elevilor faŃă de 
educaŃia pe care le-o 
furnizează unitatea de 
învăŃământ. 

Coordonatori: 

Strezoiu Costică 

Coteş Nicoleta 

Teodorescu 

Ruxandra 

8 Şcoala 

Gimnazială 

Gura IalomiŃei 

11.03.2013 – 

15.03.2013 

1. Managementul şcolar, 
managementul calităŃii, 
dezvoltarea instituŃională, 
eficienŃa atragerii şi folosirii 
resurselor(uman, financiare şi 
materiale şi informaŃionale), 
respectarea legislaŃiei în 
vigoare şi a regulamentelor. 
2. Modul de aplicare a 
curriculumului naŃional, 
dezvoltarea şi aplicarea 
curriculumului la decizia 
şcolii, calitatea activităŃilor 
exracurriculare realizae de 
personalul didactic şi de unele 
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categorii de personal didactic 
auxiliar. 
3. Activitatea personalului 
didactic 
4. Nivelul performanŃelor 
realizate de elevi în învăŃare 
raportate la standaredele 
educaŃionale naŃionale. 

5. Modul în care unitatea 
sprijină şi încurajează 
dezvoltarea personală a 
elevilor şi motivaŃia acestora 
în învăŃare, respectănd 
principiile educaŃiei incluzive 
şi asigurarea egalităŃii de 
şanse.. 
6. RelaŃiile unităŃii de 
învăŃământ cu părinŃii şi cu 
comunitatea locală. 
7. Aitudinea elevilor faŃă de 
educaŃia pe care le-o 
furnizează unitatea de 
învăŃământ. 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
� INSPECłIE ŞCOLARĂ DE REVENIRE 

 

Tabel nr. 46 

Nr. 

Crt. 

ŞCOALA Perioada Tematica Echipa de inspectori 

1 Şcoala Gimnazială 

MoviliŃa 

15.10 – 

19.10.2013 

Conform Regulamentului 

de inspecŃie a unităŃilor 

de învăŃământ 

preuniversitar 

Stoica Claudia 

Şerban Mihaela 

2 Şcoala Gimnaziala 

SudiŃi 

22.10 – 

26.10.2012 

Conform Regulamentului 
de inspecŃie a unităŃilor 
de învăŃământ 
preuniversitar 

Ion Teodora 

Turcea Nicoleta 

3 Şcoala Gimnazială 

Reviga 

19.11 – 

23.11.2012 

Conform Regulamentului 

de inspecŃie a unităŃilor 

de învăŃământ 

preuniversitar 

Buzea Ileana 

Georgescu GraŃiela 

4 Şcoala Gimnazială 

Cosâbeşti 

26.11 – 

30.11.2013 

Conform Regulamentului 

de inspecŃie a unităŃilor 

Dinu Gica 

Petre George 
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Şcoala Gimnazială 

Mărculeşti 

de învăŃământ 

preuniversitar 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
 
IV: 2. INSPECłIE ŞCOLARĂ CURENTĂ ŞI SPECIALĂ PENTRU 
DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂłĂMÂNT ŞI OBłINEREA GRADELOR 
DIDACTICE 
 

În Şcoala Gimnazială ,,Sf. Andrei” Slobozia s-a organizat şi desfăşurat Centrul de 

Examen pentru Examenul naŃional de definitivare în învăŃământ - sesiunea 2013. În acest 

centru au dat examen toŃi candidaŃii din judeŃul IalomiŃa. 

 

 

CandidaŃi 
înscrişi 

CandidaŃi absenŃi 
 

CandidaŃi retraşi CandidaŃi 
eliminaŃi 

 

81 15 9 0 
    

 
 
 

Lista candidaŃilor pe discipline 
 

NR. 
CRT. 

Proba de examen 
Numar 

candidaŃi 
inscrişi 

Numar 
candidaŃi 
absenŃi 

Număr 
candidaŃi 
prezenŃi 
la proba 
scrisă din 
18 iulie 

2013 

Numar 
candidaŃi 

retrasi 

Numar 
lucrari 

1 

Agricultură, didactica 
acesteia și elemente de 
pedagogie şi psihologie a 
educației 

2 1 1 1 0 

2 

Arte plastice, didactica 
acestora şi elemente de 
pedagogie și psihologie a 
educației 

2 0 2 0 2 

3 

Biologie, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 1 0 1 

4 

Cibernetică și previziune 
economică, didactica acestora 
şi elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 1 0 1 
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5 

Consiliere psihopedagogică, 
didactica acesteia şi elemente 
de pedagogie și psihologie a 
educației 

4 1 3 0 3 

6 

Economia comerțului, 
turismului şi serviciilor, 
didactica acestora și elemente 
de pedagogie și psihologie a 
educației 

2 0 2 0 2 

7 

Educaşie fizică, didactica 
acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie a 
educației 

8 2 6 4 2 

8 

Educaşie muzicală, didactica 
acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie a 
educației 

2 0 2 0 2 

9 

Filosofie, Didactica acesteia 
şi elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 1 0 0 0 

10 

FinanŃe-bănci, didactica 
acestora și elemente de 
pedagogie și psihologie a 
educației 

1 0 1 1 0 

11 

Fizică, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

3 0 3 0 3 

12 

Geografie, didactica acesteia 
şi elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 1 0 1 

13 

Informatică, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie a 
educației 

2 1 1 0 1 

14 

Istorie, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

2 2 0 0 0 

15 

Limba şi literatura engleză, 
didactica acesteia și elemente 
de pedagogie și psihologie a 
educației 

6 1 5 0 5 

16 

Limba şi literatura franceză, 
didactica acesteia și elemente 
de pedagogie și psihologie a 
educației 

4 2 2 0 2 

17 

Limba şi literatura română și 
matematică, metodica 
predării acestora, pedagogie 
școlară și elemente de 
psihologie a educației 

13 1 12 0 12 
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NR. 
CRT. 

Proba de examen 
Numar 

candidaŃi 
inscrişi 

Numar 
candidaŃi 
absenŃi 

Număr 
candidaŃi 
prezenŃi 
la proba 
scrisă din 
18 iulie 

2013 

Numar 
candidaŃi 

retrasi 

Numar 
lucrari 

18 

Limba şi literatura română 
pentru copii, metodica 
activității instructiv-
educative din învățământul 
preșcolar, pedagogie 
preșcolară și elemente de 
psihologie a educației 

8 0 8 0 8 

19 

Limba şi literatura română, 
didactica acesteia și elemente 
de pedagogie și psihologie a 
educației 

8 2 6 0 6 

20 

Matematică, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie a 
educației 

4 0 4 2 2 

21 

Mecanică, Didactica acesteia 
şi elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 1 0 1 

22 

Psihopedagogie specială , 
didactica acesteia şi elemente 
de pedagogie și psihologie a 
educației 

1 0 1 1 0 

23 

Religie ortodoxă, Didactica 
acesteia şi Elemente de 
Pedagogie și Psihologie a 
Educației 

4 1 3 0 3 

  Total 81 15 66 9 57 

  Sursa: ISJ IalomiŃa 
 

Rezultatele primite pe data de 23.07.2013 după corectarea lucrărilor scrise înainte 
de contestaŃii sunt următoarele: 

 

Nr. 
Total 
lucrări 

Categorii de note 
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 

 
   57 1 1 3 10 7 13 4 16 2 - 
    Sursa: ISJ IalomiŃa 
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După corectarea lucrărilor scrise dintr-un total de 57 candidaŃi prezenŃi au luat note peste 8 un număr de 18 de candidaŃi. 
 

NR. 
CRT. 

Proba de examen 
Numar 
lucrari 

Categorii de note 

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 

1 

Agricultură, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Arte plastice, didactica acestora şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

3 

Biologie, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Cibernetică şi previziune 
economică, didactica acestora și 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 

Consiliere psihopedagogică, 
didactica acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie a educației 

3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

6 

Economia  comerțului, turismului 
şi serviciilor, didactica acestora și 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

7 

Educaşie fizică, didactica acesteia 
și elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
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8 

Educaşie muzicală, didactica 
acesteia și elemente de pedagogie 
și psihologie a educației 

2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 

Filosofie, Didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

FinanŃe-bănci, didactica acestora și 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Fizică, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

12 

Geografie, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 

Informatică, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

14 

Istorie, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Limba şi literatura engleză, 
didactica acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie a educației 

5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 

16 

Limba şi literatura franceză, 
didactica acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie a educației 

2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

17 

Limba și literatura română şi 
matematică, metodica predării 
acestora, pedagogie școlară și 

12 0 0 1 3 1 3 1 3 0 0 
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elemente de psihologie a educației 

18 

Limba şi literatura română pentru 
copii, metodica activității 
instructiv-educative din 
învățământul preșcolar, pedagogie 
preșcolară și elemente de 
psihologie a educației 

8 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 

19 

Limba şi literatura română, 
didactica acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie a educației 

6 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 

20 

Matematică, didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

21 

Mecanică, Didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 

Psihopedagogie specială , didactica 
acesteia şi elemente de pedagogie și 
psihologie a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Religie ortodoxă, Didactica acesteia 
şi Elemente de Pedagogie și 
Psihologie a Educației 

3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

  Total 57 1 1 3 10 7 13 4 16 2 0 

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
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În acest centru de examen s-au înregistrat un număr de 16 contestaŃii pentru următoarele 
discipline: 
 
 

ContestaŃii depuse total judeŃ 

16 
Admise  Respinse  

11 5 
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NR. 
CRT 

DISCIPLINA 
NR. 

CONTE
STAłII 

SituaŃia contestaŃiilor 

ADMISE RESPINSE 

1. 
CIBERNETICA SI PREVIZIUNE ECONOMICA, 
DIDACTICA ACESTORA SI ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE SI PSIHOLOGIE A EDUCATIEI 

1 1 0 

2. 
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA, DIDACTICA 

ACESTEIA SI ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI 
PSIHOLOGIE A EDUCATIEI 

2 2 0 

3. FIZICA, DIDACTICA ACESTEIA SI ELEMENTE DE 
PEDAGOGIE SI PSIHOLOGIE A EDUCATIEI 1 0 1 

4. 
INFORMATICA, DIDACTICA ACESTEIA SI 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI PSIHOLOGIE A 
EDUCATIEI 

1 1 0 

5. 
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA, DIDACTICA 

ACESTEIA SI ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI 
PSIHOLOGIE A EDUCATIEI 

1 0 1 

6. 
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA, DIDACTICA 

ACESTEIA SI ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI 
PSIHOLOGIE A EDUCATIEI 

1 1 0 

7. 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU COPII, 
METODICA ACTIVITATII INSTRUCTIV-

EDUCATIVE DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR, 
PEDAGOGIE PRESCOLARA SI ELEMENTE DE 
PSIHOLOGIE A EDUCATIEI (EDUCATOARE / 

INSTITUTORI / PROFESORI PENTRU INV. 
PRESCOLAR) 

2 2 0 

8. 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI 
MATEMATICA, METODICA PREDARII 
ACESTORA, PEDAGOGIE SCOLARA SI 

ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCATIEI 
(INVATATORI / INSTITUTORI / PROFESORI 

PENTRU INV. PRIMAR) 

4 2 2 

9. 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, DIDACTICA 

ACESTEIA SI ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI 
PSIHOLOGIE A EDUCATIEI 

1 1 0 

10.
RELIGIE ORTODOXA, DIDACTICA ACESTEIA SI 
ELEMENTE DE PEDAGOGIE SI PSIHOLOGIE A 

EDUCATIEI 
2 1 1 

TOTAL 16 11 5 
    Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
Rezultatele finale după recorectarea  lucrărilor scrise contestate sunt următoarele: 
 

Nr. 
total 

lucrări 

Categorii de note 
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 

 
57 1 1 3 10 10 9 1 20 2 - 

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
 
 
 
 



 
Raport asupra stării învăŃământului ialomiŃean 

2012 - 2013 

 55

 

NR. 
CRT. 

Proba de examen 
Numar 
lucrari 

Categorii de note 

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 
 

1 1 3 10 7 13 4 16 2 0 

1 

Agricultură, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Arte plastice, didactica 
acestora şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

3 

Biologie, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Cibernetică şi 
previziune economică, 
didactica acestora și 
elemente de pedagogie 
și psihologie a educației 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

5 

Consiliere 
psihopedagogică, 
didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie 
și psihologie a educației 

3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

6 

Economia comerțului, 
turismului şi serviciilor, 
didactica acestora și 
elemente de pedagogie 
și psihologie a educației 

2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

7 

Educaşie fizică, 
didactica acesteia și 
elemente de pedagogie 
și psihologie a educației 

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

8 

Educație muzicală, 
didactica acesteia şi 
elemente de pedagogie 
și psihologie a educației 

2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 

Filosofie, Didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

FinanŃe-bănci, didactica 
acestora și elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Fizică, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

12 

Geografie, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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13 

Informatică, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

14 

Istorie, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Limba şi literatura 
engleză, didactica 
acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 

16 

Limba şi literatura 
franceză, didactica 
acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

17 

Limba şi literatura 
română și matematică, 
metodica predării 
acestora, pedagogie 
școlară și elemente de 
psihologie a educației 

12 0 0 1 3 3 1 1 3 0 0 

18 

Limba şi literatura 
română pentru copii, 
metodica activității 
instructiv-educative din 
învățământul preșcolar, 
pedagogie preșcolară și 
elemente de psihologie 
a educației 

8 0 0 0 0 1 2 0 4 1 0 

19 

Limba şi literatura 
română, didactica 
acesteia și elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

6 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 

20 

Matematică, didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

21 

Mecanică, Didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 

Psihopedagogie 
specială , didactica 
acesteia şi elemente de 
pedagogie și psihologie 
a educației 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Religie ortodoxă, 
Didactica acesteia şi 
Elemente de Pedagogie 
și Psihologie a 
Educației 

3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

  Total 57 1 1 3 10 10 9 1 20 2 0 

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
 

După rezultatele finale dintr-un total de 57 candidaŃi prezenŃi au luat note peste 8 
un număr de 22 de candidaŃi. 
Aspecte ale desfăşurării examenului: 
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- Examenul s-a desfăşurat potrivit metodologiei în vigoare. 
- Nu au existat evenimente, sau incidente care să perturbe desfăşurarea în bune 

condiŃii a examenului. 
-  ToŃi  membrii comisiei (conform deciziei nr. 2101 din 14.06.2013) şi-au 

îndeplinit atribuŃiile potrivit delegării realizate şi asumate prin proces verbal. 
- CandidaŃii  s-au comportat corespunzător, respectând regulamentul de examen. 
- Supravegherea video (conform deciziei nr.29/17.07.2013) a decurs în condiŃii 

tehnice corespunzătoare; înregistrările au fost arhivate în dosarul comisiei 
(conform p.v.nr.163/18.07.2013), alături de toate celelalte documente. 

 
 
IV.3.  INSPECłIE  ŞCOLARĂ  TEMATICĂ 

IV.3.1. InspecŃie tematică de sector 
Tabel nr. 49 

Număr de 
inspecŃii 
tematice 

planificate 

Număr de 
inspecŃii 
tematice 
realizate 

Număr de 
unităŃi de 

învăŃământ 
planificate 

pentru inspecŃie 

Număr de 
unităŃi 

inspectate 

Justificarea 
schimbărilor 
produse sau a 
nerealizărilor 

4 inspecŃii 5 97 unităŃi 97 - 

Sursa: ISJ IalomiŃa 
 

� Perioada controlului:  24.09.2012 – 05.10.2012 
 

OBIECTIVE: 
I. Monitorizarea situaŃiilor şi activităŃilor pentru încheierea anului şcolar 2011 - 
2012 

1.  Verificarea corectitudinii desfăşurării activităŃilor specifice încheierii anului 
şcolar ( examene de corigenŃă, reexaminare, transfer, diferenŃe); 
2. Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor manageriale ale 
conducerii instituŃiei şcolare (registre matricole, cataloage, condici, fişe de 
evaluare a personalului, rapoarte); 

 
II. Monitorizarea proiectării manageriale la nivelul insituŃiei de învăŃământ şi al 
compartimentelor funcŃionale. 

1. Verificarea documentelor manageriale ale conducerii instituŃiei şcolare 
(regulament inntern, plan de dezvoltare şcolară, plan managerial, tematici 
Consiliul de AdministraŃie şi Consiliul profesoral, decizii comisii şi catedre); 

2. Verificarea documenelor de proiectare ale comisiilor metodice; 
3. Verificarea orarului şi a organizării dserviciului pe şcoală. 

 

Constatări 
 

Măsuri 

Cataloage 
- nu sunt completate corespunzător toate rubricile 
catalogului (spaŃii libere nebarate, menŃiuni privind 
transferul elevilor nesemnate de persoanele în drept 
şi neştampilate, nume CDŞ incomplet, erori 
corectate cu pastă corectoare etc) 

 
 
 
 

Notă internă a ISJ IalomiŃa 
privind modalitatea de completare 

a documentelor şcolare Registre matricole 
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- absenŃa semnăturilor persoanelor în drept şi a 
ştampilei, atât din anul şcolar anterior, cât şi din anii 
precedenŃi; 
- absenŃa menŃiunilor în rubricile corespunzătoare  
- consemnarea necorespunzătoare a situaŃiilor de 
repetenŃie, transfer, abandon şcolar. 
CorigenŃe. Reexaminări. DiferenŃe 
- existenŃa unui număr mare de situaŃii de 
reexaminare 

Consilierea directorului din 
perspectiva monitorizării 

procesului de evaluare la nivelul 
unităŃii şcolare  

FuncŃionarea Consiliului profesoral şi a 
Consiliului de AdministraŃie 
- redactarea necorespunzătoare a proceselor – 
verbale (menŃionarea cvorumului, motivarea 
deciziilor, utilizarea unor formulări confuze, altele 
decât cele prevăzute în ROFUIP la capitolul 
„AtribuŃii”) 

AcŃiune metodică cu directorii/ 
responsabilii comisiilor metodice 

privind: 
- Formă şi fundamentare 

legală a deciziilor 
- Respectarea prevederilor 

legale în redactarea 
proceselor – verbale 

- Comisia metodică - 
planificare, rol, 

documente, strategie, 
funcŃionalitate 

 

Plan managerial şi documente ale comisiilor 
metodice 
- nu sunt elaborate în acord cu analizele realizate şi 
cu nevoile şcolii 
- nu sunt asumate de către toŃi factorii interesaŃi, 
fiind în multe situaŃii documente formale, care 
prevăd acŃiuni cu caracter general, cu termene 
permanente şi responsabilităŃi către toŃi membrii. 

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
 

� Perioada controlului: 10.12 - 21. 12. 2012 
  
OBIECTIVE: 

I. Monitorizarea modului în care funcŃionează comisiile metodice la nivelul 
unităŃii şcolare; 

II. Monitorizarea evaluării continue a achiziŃiilor elevilor şi a aplicării măsurilor 
de ameliorare/remediere a eventualelor lacune; 

III. Consilierea directorului şi a responsabilului comisiei metodice a diriginŃilor/a 
învăŃătorilor pentru asigurarea funcŃionalităŃii Consiliului profesoral al 
clasei. 

 
CONSTATĂRI:  
Puncte tari 
- Conform Deciziilor emise de  unitatile scolare sunt constituite comisii metodice in 
functie de dimensiunule acesora (nr de elevi, nr. cadre didactice, mediul rural, mediul 
urban). In portofoliile comisiilor metodice se regasesc in majoritatea unitatilor scolare 
analiza activitatii pt. anul scolar 2011-2012, planul managerial pt. anul scolar 2012-2013, 
graficul activitatii pt. sem. I pt. anul scolar 2012-2013, alte documente specifice. In 
conformitate cu activitatile prevazute in graficul activitatii pt. sem. I sunt intocmite 
procese verbale ce atesta desfasurarea acestora in mare masura. Testele initiale au fost 
aplicate la majoritatea disciplinelor, au fost analizate in comisiile metodice. Au fost 
intocmite planuri remediale la nivelul disciplinelor, in majoritatea unitatilor scolare este 
intocmit un plan de masuri adaptat nevoilor specifice. Exista intocmite grafice de 
pregatire suplimentara pt. imbunatatirea rezultatelor scolare la disciplinele la care elevii 
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sustin examanele nationale. Există intocmite fişe de asistenŃă/interasistenŃă, acestea fiind 
insotite de dupa caz de proiecte didactice. 
- din verificarile prin sondaj facute s-a constatat ca in cataloage exista la majoritatea 
disciplinelor, la data efectuarii inspectiei, un numar de calificative si de note, conform 
ROFUIP/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. Lucrarile scrise s-au sustinut 
conform unei programari, rezultatele sunt consemnat in catalog. 
- consiliul profesoral al clasei funcŃionează, se incheie, după caz, proces-verbal sau raport 
de analiză. Directorii si responsabilii comisiilor metodice au fost consiliati in vederea 
analizei progresului scolar si a comportamentului elevilor (cu propunerea notelor la 
purtare), modul in care se intocmesc rapoarte asupra situatiei scolare si comportamentale 
a elevilor, cu validarea lor in cadrul Consiliului Profesoral. 
 
Puncte slabe 
- nu toate documentele comisiilor metodice sunt relevante pentru activitatea desfăşurată. 
Activitatea comisiilor metodice este uneori formală, sunt doar câteva comisii metodice 
care funcŃionează eficient. Documentele au, în majoritatea situaŃiilor, un caracter formal, 
pentru a răspunde cerinŃelor dintr-o inspecŃie tematică. 
- există un număr mic de fişe de interasistenŃa realizate la nivelul comisiilor metodice şi 
de fişe de asistenŃă ale directorilor. Acestea nu sunt insotite de proiecte didactice, se 
realizeaza sporadic si formal, nu este o activitate organizata, ci una mai mult formala. 
-  Ca urmare a verificarii prin sondaj a cataloagelor a rezultat ca se respecta partial 
principiile notarii ritmice. Nu sunt respectate in totalitate prevederile ROFUIP referitoare 
la evaluarea  elevilor aflati in situatie de corigenta.  
-  Nu sunt intocmite rapoarte sintetice referitoare la situatia scolara si comportamentala a 
elevilor la nivelul fiecarui consiliu profesoral 

 
Recomandari: 
 
- Respectarea prevederilor  legale in vigoare referitoare la functionarea comisiilor 
metodice. Activitatile metodice se desfăşoara în fiecare lună la nivelul fiecărei comisii 
metodice şi se  elaborareaza procese-verbale distincte  
- Efectuarea unui numar corespunzator de interasistenŃe în cadrul tuturor comisiilor 
metodice si de asistenŃe de către directori şi finalizarea acestora cu elaborarea fişelor de 
asistenŃă, insostite de proiecte didactice.  
- Respectarea prevederilor ROFUIP, art. 57, al. 4 şi al. 5, privind existenŃa, în catalog, a 
unui număr corespunzător de note pentru fiecare disciplină, respective a unui număr 
corespunzător de note pentru elevii aflaŃi în situaŃie de corigenŃă  
 - Respectarea prevederilor ROFUIP, SecŃiunea a 6-a, Consiliul clasei, art.38 – art.42) în 
vederea asigurării funcŃionalităŃii Consiliului profesoral al clasei  

 
� Perioada controlului: 28.01.2013 - 08.02.2013 

 
OBIECTIVE: 

1. Ameliorarea rezultatelor elevilor la examenele naŃionale; 
2. ÎmbunătăŃirea activităŃii manageriale la nivelul unităŃii şcolare; 

   
ActivităŃi : 
1. Analiza activităŃii desfăşurate pe semestrul I ( rapoarte de analiză realizate la nivelul 
comisiilor – catedrelor şi la nivelul conducerii unităŃii de învăŃământ ). 
2. Analiza rezultatelor obŃinute de elevi la simulările organizate la nivelul şcolii în 
luna ianuarie 2013, prezentarea situaŃiilor statistice pe discipline şi pe tranşe de 
medii; participarea la şedinŃele  cu părinŃii organizate la nivelul şcolii. 
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3. Verificarea modului în care funcŃionează Consiliul profesoral al clasei( ROFUIP, 
SecŃiunea a6-a, Consiliul clasei, art.38- art.42). 
   - analiza progresului şcolar şi a comportamentului elevilor; 
   - propunerea notelor la purtare;  
   - întocmirea raportelor asupra situaŃiei şcolare şi comportamentale a elevilor şi 
prezentarea spre validare, în Consiliul Profesoral; 
4. Verificarea graficului de control al directorului : 
   - planificarea orelor de asistenŃă şi existenŃa fişelor de asistenŃă, eventuale măsuri 
propuse in urma constatării unor deficienŃe; 
5. Consilierea directorului în privinŃa funcŃionalităŃii Comisiei pentru curriculum ( 
aplicarea curriculumului naŃional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/ 
în dezvoltarea locală; aplicarea unui curriculum echilibrat, consultarea părinŃilor, a 
elevilor, pentru stabilirea CDŞ- CDL, scheme orare, planificări corespunzătoare unui 
curriculum centrat pe competenŃe). 
 

CONSTATĂRI:  
Puncte tari 
- s-au intocmit rapoarte de analiza a activitatii desfasurate in sem. I, atat la nivelul 
comisiilor metodice cat si raportul de analiza la nivel de unitatea scolara in majoritatea 
unitatilor de invatamant. Au avut loc sedinte de analiza in majoritatea unitatilor de 
invatamant. Inspectorii scolari au participat la sedintele de analiza a activitatii desfasurata 
in semestrul I in majoritatea unitatilor scolare. 
- organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a simulărilor la disciplinele de examen, 
pentru elevii claselor terminale, conform precizărilor MEN/ISJ IalomiŃa şi întocmirea 
rapoartelor de analiză, în vederea stabilirii unor măsuri concrete de îmbunătăŃire a 
rezultatelor învăŃării.  
Rezultatele sunt urmatoarele: 

• Limba şi literatura română, clasa a VIII a, media notelor peste 5 este de 66,95%; 

• Limba şi literatura română, clasa a IX a, media notelor peste 5 este de 45,26%; 

• Matematică, clasa a VIII a, media notelor peste 5 este de 45,69%; 

• Matematică, clasa a IX a, media notelor peste 5 este de 24,50%; 
Media de promovablitate la clasa a VIII a este de 56,32% şi la clasa a XII a este 
de 34,88%. 
Au fost organizate  sedinte cu parintii in vederea comunicarii rezultatelor obtinute 
de elevi. Inspectorii scolari au participat la sedintele cu parintii in majoritatea 
unitatilor scolare. 

- existenŃa graficului de control al directorului, a fişelor de asistenŃă la ore, în vederea 
monitorizării procesului instructiv-educativ; 
- funcŃionalitatea, în majoritatea unităŃilor şcolare, a Consiliului pentru curriculum ale 
cărui rol şi atribuŃii, chiar dacă nu constituie o comisie de sine stătătoare, sunt preluate de 
către responsabilii comisiilor metodice existente în şcoală; 
- consiliile claselor sunt constituite si intocmesc majoritatea rapoarte asupra situatiei 
scolare si comportamentale a elevilor si le prezinta spre validare in CP. 
- directorii unitatilor scolare au fost consiliati in privinŃa funcŃionalităŃii Comisiei pentru 
curriculum       (aplicarea curriculumului naŃional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului 
la decizia şcolii/ în dezvoltarea locală; aplicarea unui curriculum echilibrat, consultarea 
părinŃilor, a elevilor, pentru stabilirea CDŞ-CDL, scheme orare, planificări 
corespunzătoare unui curriculum centrat pe competenŃe) 
- directorilor unitatilor scolare le-au fost prelucrate prevederile  OMECTS nr. 6517 din 19 
decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităŃii educaŃiei 
în învăŃământul preuniversitar. 
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Puncte slabe 
- rezultatele elevilor la simulari arata ca unii dintre acestia nu ating standardele minimale. 
Analiza rezultatelor obtinute arata ca acestea sunt in regres in unele unitati scolare. 
- formalismul interasistenŃelor in unele situatii a cauzat, de cele mai multe ori perceperea 
acestora ca acŃiuni de control, de supervizare şi nu ca schimb de experienŃă; 
- implicarea exclusivă a cadrelor didactice care predau discipline de examen în programul 
de pregătire suplimentară; 
- unele documente intocmite la nivelul consiliilor claselor   sunt intocmite formal.  
- unele procesele verbale ce atesta activitatea consiliilor claselor sunt intocmite formal. 
- uneori relaŃiile de comunicare şi cooperare şcoală – familie sunt formale, existand o 
slaba participare si interes scazut al parintilor pentru activitatile desfasurate in unitatile 
scolare. 
 
 

Recomandari: 
 
- implicarea responsabilă a tuturor cadrelor didactice în programul de pregătire 
suplimentară, întrucât aceasta trebuie să se realizeze nu numai la disciplinele de examen, 
ci şi la celelalte discipline pentru acoperirea lacunelor existente şi a recuperării materiei; 
- efectuarea unui numar corespunzator de interasistenŃe în cadrul tuturor comisiilor 
metodice si de asistenŃe de către directori şi finalizarea acestora cu elaborarea fişelor de 
asistenŃă, insostite de proiecte didactice. Asistențele la ore să reprezinte o modalitate de 
consiliere/ îndrumare/ evaluare a cadrelor didactice ți de remediere a eventualelor 
deficiențe constatate. 
- respectarea prevederilor ROFUIP, SecŃiunea a 6-a, Consiliul clasei, art.38 – art.42) în 
vederea asigurării funcŃionalităŃii Consiliului profesoral al clasei, precum si valorificarea 
eficientă a  consiliului clasei prin implicarea în analiza progresului şcolar şi 
comportamental al fiecărui elev şi întocmirea de rapoarte către părinŃi şi CP; 
- respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la functionalitatea Comisiei pentru 
curriculum, avizarea programelor elaborate pentru opŃionale de către inspectorii de 
specialitate si existenŃa în cadrul comisiilor a fişei de avizare a proiectului de programă 
pentru opŃional, a programei şi planificării pentru opŃionalele care se derulează în şcoală. 
- respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la asigurea calitatii educatiei in 
unitatea de invatamant. 
- consilierea si informarea parintilor in legatura cu prevederile LEN – art. 74 (periodic, cu 
ocazia organizarii sedintelor cu parintii sau cu ocazia activitatilor de consiliere) 
- finalizarea documentelor aflate in lucru, acolo unde a fost cazul 
- implicarea activa a parintilor pentru cunoasterea evolutiei si situatiei scolare a elevilor, 
în vederea stimulării interesului elevilor pentru învăŃătură şi a responsabilizării acestora în 
procesul educaŃional.  
 

� Perioada controlului: 3.05.2013  21.06.2013 
 
 
OBIECTIVE :  
 

1. Monitorizarea activităŃilor pentru încheierea situaŃiei şcolare la sfârşitul 
anului şcolar 2012 – 2013 

1.1. Verificarea corectitudinii desfăşurării activităŃilor specifice încheierii 
anului şcolar conform ROFUIP( notare ritmică, absente, sancŃiuni); 
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1.2. Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor şcolare ( cataloage, 
condici, rapoarte, reghistrul matricol la clasele terminale); 

2. Monitorizarea organizării examenelor naŃionale:  

2.1. Evaluare NaŃională   
- Verificarea asigurării condiŃiilor logistice necesare desfăşurării probelor din 

cadrul evaluării naŃionale (combustibil, camere video, procedura de 
supraveghere video, transportul elevilor şi desemnarea unei persoane 
însoŃitoare); 

- Verificarea prelucrării metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării 
NaŃionale - 2013, pentru elevi şi părinŃi. 

2.2. Bacalaureat  
-  Verificarea existenŃei certificaului SSL şi a procesului - verbal de 
predare/primire ) în cazul noilor directori numiŃi după 01.09.2012); 
-  Verificarea existenŃei notificărilor la ANSPDCP pentru respectarea procedurii 
privind supravegerea video ( ordinul 52/18.04.2002); 
-  Verificarea existenŃei camerelor de supraveghere; 
-  Verificarea existenŃei logisticii necesare pentru desfăşurarea probelor de 
competenŃe lingvistice şi digitale; 
-  Verificarea prelucrării Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului 
de Bacalaureat- 2013, pentru elevi şi părinŃi; 
-  Verificarea încheierii situaŃiei şcolare pentru elevii din clasele terminale, 
completarea declaraŃiilor pe proprie răspundere pentru absolvenŃii care nu 
participă la examenul de Bacalaureat. 

3. Evaluarea activităŃii manageriale în şcolile de sector, conform procedurii de 
evaluare a activităŃilor directorilor (discuŃii cu directorii unităŃilor şcolare, 
stadiul indeplinirii recomandărilor formulate în urma inspecŃiilor tematice, 
respectarea legislaŃiei în vigoare, respectarea termenelor în comunicarea cu 
ISJ-MEN). 

CONSTATĂRI:  
Puncte tari 
- în toate unităŃile şcolare se desfăşoară activităŃi specifice încheierii situaŃiei şcolare; 
- notarea este ritmică în majoritatea şcolilor,  
- au fost aplicate  sancŃiuni precum:  scăderea notelor la purtare,  preaviz de exmatriculare 
şi exmatricularea respectand prevederilr ROFUIP; 
- documentele şcolare sunt corect completate in majoritatea unitatilor scolare;  
- toate unităŃile şcolare sunt pregătite pentru desfăşurarea examenului de Evaluare 
NaŃională 2013 si Bacalaureat 2013, în funcŃie de atribuŃiile pe care le au în organizarea 
acestuia; 
- au fost prelucrate Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării NaŃionale, 2013 
şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat, 2013; 
- absolvenŃii care nu participă la examenul de Bacalaureat au completat declaraŃii pe 
proprie răspundere; 
- directorii unităŃilor de învăŃământ  au  îndeplinit in majoritatea situatiilor recomandările 
formulate în urma inspecŃiilor tematice, au respectat legislaŃia în vigoare şi termenele de 
comunicare cu ISJ - MEN. 
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Puncte slabe 
- sunt situatii in care nu se respecta in totalitate prevederea regulamentară privind 
corelaŃia între nr. notelor consemnate în catalog/nr. orelor alocate săptămânal  disciplinei; 
- in unele situatii la liceele tehnologice la clasele de profesională, stagiile de pregătire 
practică, la module a fost  încheiată şi  medie semestrială; 
- există în cataloage elevi care nu au note şi nici absenŃe, ai căror părinŃi au dat declaraŃie 
pe proprie răspundere că şi-au luat copiii în străinătate; 
- uneori, părinŃii elevilor din clasele terminale sunt înştiinŃaŃi că elevii au  absenŃe atunci 
când  numărul acestora  este cu mult mai mare decât cel prevazut în ROFUIP; 
- există situaŃii în care registrele matricole nu sunt completate pentru clasele terminale la 
momentul inspecŃiei; 
- în unele unităŃi de învăŃământ, registrele matricole nu au fost completate pentru clasele 
terminale; 
 -  condicile de prezenŃă a cadrelor didactice nu sunt completate sistematic; 
-  ca urmare a verificarii prin sondaj a cataloagelor a rezultat ca se respecta partial 
principiile notarii ritmice. Nu sunt respectate in totalitate prevederile ROFUIP referitoare 
la evaluarea  elevilor aflati in situatie de corigenta. 
 
Recomandari 
- respectarea prevederilot ROFUIP privind încheierea situaŃiei şcolare la învăŃătură şi 
disciplină; 
- respectarea ritmicităŃii notării şi a prevederilor ROFUIP, Art. 57,  (4), (5), privind 
corelaŃia dintre nr.  de note acordate şi  nr. săptămânal de ore de curs pe disciplină, 
respectiv al unui număr corespunzător de note pentru elevii aflaŃi în situaŃie de corigenŃă; 
- respectarea prevederilor ROFUIP, Art. 59, (6), cu privire la curriculumul organizat 
modular; 
- respectarea prevederilor ROFUIP, Art.93, (2),  privind evidenŃa prezenŃei elevilor; 
- respectarea prevederilor ROFUIP, Art. 125, (1), privind aplicarea preavizul de 
exmatriculare; 
- completarea corespunzătoare a registrelor matricole; 
-completarea la zi a condicii de prezenŃă de către toate cadrele didactice; 
- respectarea legislaŃiei în vigoare şi a termenelor în comunicarea cu I.Ş.J. IalomiŃa-
M.E.N. 
 
 

IV.3.2. InspecŃie tematică de o zi 
� Perioada controlului:   10.10.2013 

 
 

Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

 

OBIECTIVE 

ECHIPA DE 

INSPECTORI 

1 Şcoala Gimnazială 

Adâncata 

 
1. Verificarea documentelor    
manageriale şi a documentelor comisiilor 
metodice;  

Stoica Claudia 

Şerban Mihaela 

Pere George 
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2 Şcoala Gimnazială 

Jilavele 

2. Modul în care unitatea şcolară a analizat 
rezultatele la examenele naŃionale din 
anul şcolar 2011 - 2012 şi testele de 
evaluare iniŃială administrate în luna 
septembrie a anului şcolar curent 

3. Activitatea personalului didactic 
(proiectare, predare-învăŃare-evaluare, 
reglare, remediere, diferenŃiere a 
demersului didactic); 

4. Nivelul performanŃelor realizate de elevi 
în învăŃare raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale (curriculare şi de 
evaluare). 

. 

Ion Teodora 

Turcea Nicoleta 

Marin Ion 

3 Şcoala Gimnazială 

Borăneşti 

Strezoiu Costică 

Teodorescu 

Ruxandra 

Sandu Ion 

4 Şcoala Gimnazială 

Axintele 

Grigoraş Simona 

TonŃ Simona 

Buzea Ileana 

5 Şcoala Gimnazială 

Sineşti 

Dragomir Ana 

Mihăescu Mariana 

Georgescu 

GraŃiela 

6 Şcoala Gimnazială 

Maia 

Vasluianu Bogdan 

Novac Mihaela 
Striblea Laura 
 

 
CONSTATĂRI: 

1. Documentele manageriale si cele ale comisiilor metodice: Raportul stării 
învăŃământului în anul şcolar 2011-2012, Planul managerial al unitatii scolare, 
Rapoartele şi Planurile manageriale ale comisiilor metodice sunt întocmite, 
discutate şi analizate in majoritatea scolilor. Planurile manageriale ale unitatilor 
scolare  sunt  corelate cu Planul managerial al  ISJ IalomiŃa, cel putin la nivel de 
structura tabelara, insa uneori partial adaptat la nevoile educaŃionale din unitatea 
de învăŃământ. Există uneori o relaŃie corectă a reflectării obiectivelor, măsurilor 
pe care le vor lua pentru ameliorarea rezultatelor obŃinute anul trecut la examenele 
naŃionale şi la examenul de bacalaureat. Au fost întocmite planificările anuale şi 
calendaristice pentru anul şcolar în curs la disciplinele de examen, cu respectarea 
programelor şcolare în vigoare.  
Recomandări: 

- Corelarea documentelor manageriale ale şcolii cu cele de la nivelul ISJ IalomiŃa; 
- Elaborarea Planurilor manageriale de la nivelul compartimentelor funcŃionale, cu 
respectarea obiectivelor generale prevăzute în Planul managerial al unităŃii şi cu 
adaptarea la nevoile educaŃionale din şcoală; 
- Analiza testelor iniŃiale la disciplinele de examen;  
- Finalizarea planului de măsuri la nivelul unităŃii şcolare şi al comisiilor 
metodice, adaptat situaŃiei şcolii; 
- Înregistrarea şi avizarea tuturor documentelor şcolare . 

2. Analiza rezultatelor la examenele naŃionale: Au fost aplicate teste iniŃiale la 
clasele de gimnaziu si liceu şi la  disciplinele la care elevii susŃin examen naŃional 
şi examen de bacalaureat. Au fost realizate analizele  privind rezultatele obŃinute 
la testele iniŃiale. Planuri de remediere a rezultatelor obŃinute au  fost întocmite in 
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termen in majoritatea scolilor si se respectă prevederile adresei MECTS 
nr.60011/03.10.2012. Uneori măsurile stabilite au un grad general, sunt aplicabile 
oricărui colectiv de elevi dar  nu se regăsesc în planificările profesorilor şi sunt rar 
aplicate consecvent la clasă. In majoritatea unitatilor scolare a fost elaborat un 
program de recuperare/pregătire suplimentară a elevilor. 
Recomandări: 

- Măsurile pentru remedierea rezultatelor trebuie să fie concrete, aplicabile la clasă pentru 
a se ameliora situaŃiile punctuale constatate. 
- Elaborarea Planului de măsuri remediale la nivel de unitate scolara si de către fiecare 
cadru didactic la disciplinele de examen (clasele terminale). 
- Aplicarea măsurilor remediale la clasă şi în activităŃile de recuperare a cunoştinŃelor. 
- Introducerea măsurilor remediale în planificările calendaristice ale cadrelor didactice. 
 

3. Activitatea personalului didactic 

Puncte tari: 
- Cadrele didactice au documente de planificare şi proiectare/ evaluare/ remediere/ 
dezvoltare corect întocmite şi funcŃionale, în concordanŃă cu curriculumul naŃional şi 
local; 
- Cadrele didactice adaptează creativ programele şcolare astfel încât să contribuie în mare 
măsură la dezvoltarea personală a elevilor şi la succesul lor în învăŃare 
- Cadrele didactice planifică, organizează, desfăşoară şi evaluează activităŃi diferenŃiate 
de învăŃare în care valorifică eficient nivelul diferit de cunoaştere şi înŃelegere la care se 
află  
- Elevii apreciază modul în care profesorii organizează lecŃiile şi există o foarte bună şi 
eficientă comunicare profesor – elev 
- Cadrele didactice utilizează forme şi metode diferite de evaluare, notarea este ritmică, 
obiectivă şi furnizează informaŃii despre modul în care elevii îşi îmbogăŃesc învăŃarea  
- Temele pentru acasă sunt bine concepute, contribuie la învăŃare, sunt evaluate şi permit 
dezvoltarea  competenŃelor elevilor. 
- Timpul didactic este folosit eficient. 
 
Puncte slabe:    
- elemente de  tratare diferentiata a elevilor,nu sunt  incluse in cadrul proiectarii 
didactice,in special a elementelor care vizeaza elevii cu nevoi speciale 
- uneori predomină metodele expozitive, explicaŃiile profesorului, în locul exerciŃiilor 
realizate de elevi;  
- unii elevi au dificultăŃi în privinŃa scrisului şi a cititului;  
- nu se valorifică momentul de lectură şi momentul ortografic; 

Recomandări:    
- aplicarea metodelor şi tehnicilor din orele asistate în activitatea permanentă a cadrului 
didactic 
- Însuşirea scrisului şi a cititului se poate realiza şi prin intermediul celorlalte discipline la 
care nu se susŃine evaluare naŃională şi ar trebui să fie o prioritate, mai întâi pentru ciclul 
primar, şi apoi pentru ciclul gimnazial;  
- stabilirea riguroasă a conŃinutului ştiiŃific, pentru a evita orice greşeală; 
- acordarea unei atenŃii deosebite coerenŃei demersului didactic, de la anunŃarea 
obiectivelor la stabilirea temei pentru acasă. 
- pregătirea zilnică pentru  lecŃie a cadrelor didactice. 

4. Nivelul performanŃelor realizate de elevi în învăŃare raportat la standardele 

educaŃionale naŃionale 

Puncte tari:  
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- unii elevi scriu şi citesc bine în limba română;  

- rezolvă exerciţiile date şi reuşesc să urmeze un raţionament gramatical;  

- elevii sunt receptivi şi motivaŃi pentru învăŃătură atunci când sunt solicitaŃi; 
- relaŃia profesor – elev este de comunicare şi de respect reciproc in majoritatea stuatiilor; 
- resursele materiale din şcoală sunt utilizate corespunzător. 
- elevii citesc şi scriu bine în limba română, având deprinderi bune care le înlesnesc studiul 

matematicii reuşind să facă interpretări corecte ale cerinţelor problemelor şi ale desenelor 

geometrice 

Puncte slabe:  
- în multe situaŃii, răspunsurile elevilor sunt stereotipe, învăŃate în urma exerciŃiilor 
efectuate în clasă; sunt puŃini elevi care pot să dea răspunsuri originale, care reuşesc să 
aplice noŃiunile învăŃate în situaŃii noi, creative; 
- progresul elevilor este destul de lent, în timpul orei, şi ritmul de lucru este destul de lent. 
- elevii au nevoie de îndrumare continuă pentru a fi capabili să îşi folosească deprinderile  
- elevii au dificultăŃi de integrare şi operare a cunoştinŃele din domeniul curricumului 
naŃional  
- elevii nu participă la Concursuri şcolare de Matematică 
- elevii nu au dorinŃă de competiŃie 
- elevii nu participă activ la toate momentele lecŃiei  
- elevii prezintă nesiguranŃă în exprimarea propriilor idei 
- nu toŃi îşi fac temele pentru acasă, ceea ce duce la nesiguranŃa acestora la ore 
Recomandări:  
- adaptarea conŃinuturilor, a strategiilor didactice la posibilităŃile reale ale elevilor, pentru 
a evita formalismul unui demers didactic care devine astfel, ineficient; activităŃi 
diferenŃiate pentru elevii buni, pentru a le stimula creativitatea, astfel încât să poată depăşi 
o mediocritate satisfăcătoare, dacă este raportată strict la contextul clasei şi al şcolii. 
- incurajarea elevilor pentru continuarea studiilor intr–o forma de invatamant adecvata 
cunostintelor acumulate  la sfarsitul clasei a VIII-a 
- depistarea elevilor dornici de continuarea studiilor şi pregătirea acestora în vederea 
obŃinerii de rezultate bune la competiŃiile şcolare        
- ore de pregătire suplimentară, pe grupe, în funcŃie de nivelul de cunoştinŃe al elevilor. 
- consilierea cu privire la oferta educaŃională a unităŃilor şcolare din localităŃile învecinate 
pentru ca aceştia să găsească motivaŃia învăŃării.  
- parcurgerea programei şcolare la un  nivel adaptat  elevilor de la filieră tehnologică;  
- monitorizarea frecvenŃa elevilor la ore;  
- realizarea actului didactic la nivelul impus, cerut de standardele profesiei, de exigenŃa 
examenelor naŃionale, de respectul faŃă de părinŃii elevilor şi faŃă de sine. 
 
 
Data: 13.02.2013 
 

Nr. 

Crt. 

ŞCOALA OBIECTIVE ECHIPA DE 

INSPECTORI 

1 Şcoala Gimnazială 

PerieŃi 

1. Evaluarea calităŃii activităŃii personalului 
didactic (observarea lecŃiei, utilizarea 
unor strategiididactice corespunzătoare 
pentru formarea competenŃelor, utilizarea 
corespunzătoare a resurselor, portofoliul 
cadrului didactic, dosarul comisiei 

Turcea Nicoleta 

Stoica Claudia 

Stanciu dragoş 

Teodorescu 

2 Şcoala Gimnazială 

Ciochina 
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3 Şcoala Gimnazială 

Nr.3 Slobozia 

metodice); 
2. Nivelul performanŃelor realizate de elevi 

în învăŃare raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale (curriculare şi de 
evaluare). 

3. Evaluarea eficacităŃii managementului 
şcolar şi aplicarea legislaŃiei în vigoare 

 

Ruxandra 

Grigoraş Simona 

Petre George 

Dinu Gica 

4 Şcoala Balaciu 

5 Şcoala Gimnazială 

Nr.2 Slobozia 

6 Şcoala Gimnazială 

Andrăşeşti 

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatari 
PPUUNNCCTTEE  TTAARRII  

  
PPUUNNCCTTEE  SSLLAABBEE  RREECCOOMMAANNDDĂĂRRII  

        Evaluarea calităŃii 
activităŃii personalului 

didactic( toate disciplinele): 

--  bbuunnaa  pprreeggaattiirree  mmeettooddiiccoo--
ssttiiiinnttiiffiiccaa  aa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  
aassiissttaattee;;  
--  uuttiilliizzaarreeaa  uunnoorr  ssttrraatteeggiiii  
ddiiddaaccttiiccee  ccoorreessppuunnzzaattooaarree,,  ccuu  
ssccooppuull  ffoorrmmaarriiii  ccoommppeetteenntteelloorr  
ssppeecciiffiiccee;;  
--  rreessuurrssee  bbooggaattee  ssii  vvaarriiaattee,,  ccuu  
ssccooppuull  sspprriijjiinniirriiii  eelleevviilloorr  iinn  
iinnvvaattaarree;;  
--  ttaacctt  ppeeddaaggooggiicc;;  
--ppllaanniiffiiccaarriillee  ccaalleennddaarriissttiiccee  ssii  
pprrooiieeccttaarriillee  uunniittaattiilloorr  ddee  
iinnvvaattaarree  ssuunntt  iinnttooccmmiittee  iinn  
ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprrooggrraammeellee  
ssccoollaarree  iinn  vviiggooaarree;;  
--  ppoorrttooffoolliiiillee  ccaaddrreelloorr  
ddiiddaaccttiiccee  ssii  ddoossaarreellee  
ccoommiissiiiilloorr  mmeettooddiiccee  ssuunntt  
ccoommpplleettee,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  
RROOFFUUIIPP,,  pprreeccuumm  ssii  ccuu  
iinnddiiccaattiiiillee  iinnssppeeccttoorriilloorr  ddee  
ssppeecciiaalliittaattee;;  
--  ccoooorrddoonnaarreeaa  ccoorreeccttaa  aa  oorreelloorr  

  
SSccooaallaa  AAnnddrraasseessttii::  
--  eexxiissttaa  llaaccuunnee  iinn  ssttaappaanniirreeaa  
ddiiddaaccttiicciiii    pprreeddaarriiii  llaa  ccllaassaa  
pprreeggaattiittooaarree  ((SSccooaallaa  
AAnnddrraasseessttii));;  
--ccaaddrruull  ddiiddaaccttiicc  ddee  llaa  ccllaassaa  
pprreeggaattiittooaarree  nnuu  aa  aavvuutt  
iinnttooccmmiittaa  pprrooiieeccttaarreeaa  uunniittaattiiii  
tteemmaattiiccee  ppeennttrruu  ssaappttaammaannaa  iinn  
ccaarree  ss--aa  rreeaalliizzaatt  iinnssppeeccttiiaa;;  
--  nnuu  aauu  ffoosstt  ccoonnsseemmnnaattee  
aabbsseenntteellee  eelleevviilloorr  iinn  ccaattaalloogguull  
ccllaasseeii  pprreeggaattiittooaarree  oo  ppeerriiooaaddaa  
ffooaarrttee  mmaarree  ddee  ttiimmpp  iinn  uurrmmaa;;  
  
SSccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallaa  nnrr..33  
SSlloobboozziiaa::  
--nnuu  ttooaattee  ppllaanniiffiiccaarriillee  
ccaalleennddaarriissttiiccee  ((lliimmbbaa  eenngglleezzaa))  
ssuunntt  aavviizzaattee  ddee  ccaattrree  ddiirreeccttoorruull  
ssccoolliiii;;  
--nnuu  ssuunntt  iinnttooccmmiittee  sscchhiittee  ddee  
ppllaannuurrii  ddee  lleeccttiiee  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  
oorraa  ddee  ccuurrss..  
--nnuu  ssuunntt  uuttiilliizzaattee  ssttrraatteeggiiii  
ddiiddaaccttiiccee  iinn  vveeddeerreeaa  aaccttiivviizzaarriiii  

  
  
--  ss--aauu  ffaaccuutt  rreeccoommaannddaarrii  ppuunnccttuuaallee  
iinn  cceeeeaa  ccee  pprriivveessttee  ddeessffaassuurraarreeaa  
pprroocceessuulluuii  iinnssttrruuccttiivv--eedduuccaattiivv  
ssppeecciiffiicc  ccllaasseeii  pprreeggaattiittooaarree((  
aaccttiivviittaattii  iinntteeggrraattee,,  pprrooiieeccttaarree  
tteemmaattiiccaa));;  
--  iinntteerraassiisstteennttee  llaa  ggrruuppaa  mmaarree  ssii  
ccllaassaa  II;;  
--aassiisstteennttee  ddiinn  ppaarrtteeaa  ddiirreeccttoorruulluuii  ssii  
rreessppoonnssaabbiilluulluuii  ccoommiissiieeii  mmeettooddiiccee  
aa  iinnvvaattaattoorriilloorr;;  
--ccoonnsseemmnnaarreeaa  zziillnniiccaa  aa  aabbsseenntteelloorr  
iinn  ccaattaalloogguull  ccllaasseeii  pprreeggaattiittooaarree;;  
  
  
--aavviizzaarreeaa  ppllaanniiffiiccaarriilloorr  
ccaalleennddaarriissttiiccee  ddee  ccaattrree  ddiirreeccttoorruull  
ssccoolliiii;;  
--eelleebboorraarreeaa  ddee  sscchhiittee  ddee  lleeccttiiee  iinn  
mmoodd  ccoonnssttaanntt  ((ddeebbuuttaannttii))  ccaarree  ssaa  
ccuupprriinnddaa  ssttrraatteeggiiii  ddiiddaaccttiiccee  aaccttiivv--
ppaarrttiicciippaattiivvee,,  ssaarrcciinnii  ddiiffeerreennttiiaattee));;  
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ddee  ccoonnssiilliieerree  ssii  oorriieennttaarree,,  
rreessppeeccttaanndd  lleeggiissllaattiiaa  iinn  
vviiggooaarree;;  
--  aauu  ffoosstt  aapplliiccaattee  116600  ddee  
cchheessttiioonnaarree  eelleevviilloorr  ssii  1166--  
ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee((ddiirriiggiinnttii))  ccuu  
rreezzuullttaattee  ffooaarrttee  bbuunnee  iinn  uurrmmaa  
iinntteerrpprreettaarriiii;;  
  
  
  
  
  
  
  
  

ttuuttuurroorr  eelleevviilloorr;;  
  
SSccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallaa  
““SSff..AAnnddrreeii””  SSlloobboozziiaa::  
--  
  
  
  
  
  
  
--SSccooaallaa  CCiioocchhiinnaa::  
--  uuttiilliizzaarreeaa  uunnuuii  ssiinngguurr  ttiipp  ddee  
mmeettooddee  llaa  uunnaa  ddiinn  lleeccttiiii,,  
nneerreessppeeccttaarreeaa  ppllaanniiffiiccaarriiii;;  
  
SSccooaallaa  BBaallaacciiuu::  
--  llaa  eedduuccaaŃŃiiee  ppllaassttiiccăă,,  ssee  
ffoolloosseeşşttee  ffrreeccvveenntt  eexxpplliiccaaŃŃiiaa,,  
ccaa  mmeettooddăă  ddoommiinnaannttăă;;  
--  nnuu  ssee  ffoolloosseesscc  aallttee  mmiijjllooaaccee  
ddee  îînnvvăăŃŃaarree  ddeeccââtt  mmaannuuaalluull  şşii  
ttaabbllaa;;    
  
--  llaa  lliimmbbaa  rroommâânnăă,,  
ddooccuummeenntteellee  pprrooffeessoorruulluuii,,  aauu  
ffoosstt  pprreezzeennttaattee  ddooaarr  ssuubb  ffoorrmmaa  
uunnoorr  cciioorrnnee  ppeennttrruu  pprrooiieeccttuull  
ddee  lleeccŃŃiiee  şşii  ppeennttrruu  ppllaanniiffiiccaarree;;    
--  pprreeddoommiinnăă  eexxpplliiccaaŃŃiiiillee  
pprrooffeessoorruulluuii,,  mmeettooddeellee  ffoolloossiittee  
ssuunntt  ffrroonnttaallee;;    
--  ssee  ssoolliicciittăă  rrăăssppuunnssuurrii  ddooaarr  ddee  
llaa  ccââŃŃiivvaa  ccooppiiii;;    
--  rriittmmuull  ddee  lluuccrruu  eessttee  ddeessttuull  ddee  
lleenntt,,  iiaarr  ccuunnooşşttiinnŃŃeellee  nnuu  ssuunntt  
ssiisstteemmaattiizzaattee;;  
  

--  eellaabboorraarreeaa    uunnoorr  pprrooiieeccttee  
eedduuccaattiivvee  ccaarree  ssaa  ffiiee  iinnttrroodduuccee  iinn  
CCAAEEJJ,,  CCAAEERR  ssaauu  CCAAEENN;;  
--ccoommpplleettaarreeaa  ccoonnddiicciiii  ddee  pprreezzeennttaa  
llaa  ccllaasseellee  II--IIVV  iinn  cceeeeaa  ccee  pprriivveessttee  
oorreellee  ddee  ccoonnssiilliieerree  aallee  ppaarriinnttiilloorr;;  
--  iinnrreeggiissttrraarreeaa  ttuuttuurroorr  
ddooccuummeenntteelloorr  ssccoollaarree  iinn  rreeggiissttrruull  
ddee  iinnttrraarrii--iieessiirrii;;    
  
- inscrierea la cursuri de formare in 
specialiate; 
 
 
--  eevvaalluuaarreeaa  lluuccrrăărriilloorr  llaa  aarrttăă  
ppllaassttiiccăă  vvaa  aavveeaa  uunn  ccaarraacctteerr  
ssttiimmuullaattiivv,,  llaa  ssffâârrşşiittuull  oorreeii,,  ttooŃŃii  
eelleevviiii  vvoorr  ffii  eevvaalluuaaŃŃii;;    
  
 

- Pregatirea zilnica a 
profesorului pentru lectie; 

- Utilizarea unor metode 
diverse de predare-invatare 
; 

Nivelul performanŃelor 

realizate de elevi în învăŃare 

raportat la standardele 

educaŃionale        ( 

curriculare şi de evaluare)  
- competentele elevilor 
dovedesc un nivel 
corespunzator continuturilor 
(pentru fiecare disciplina si 
clasa in parte); 
-elevii demonstreaza un nivel 
bun de utilizare a 
cunostintelor in situatii noi de 
invatare; 
--  ssee  ccoonnssttaattaa  pprrooggrreess  rreeaalliizzaatt  

  
SSccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallaa  nnrr..33  
SSlloobboozziiaa::  
--pprroocceennttuull  ddee  pprroommoovvaabbiilliittaattee  
llaa  ddiisscciipplliinnaa  mmaatteemmaattiiccaa  
ccoommppaarraattiivv  ccuu  cceell  ddee  llaa  
rroommaannaa;;  
  
--  SSccooaallaa  CCiioocchhiinnaa::  
--  eellaabboorraarreeaa  rraassppuunnssuurriilloorr  iinnttrr--
oo  ffoorrmmaa  llaaccoonniiccaa,,  ffaarraa  
ssppeecciiffiiccaarriillee  nneecceessaarree,,  
ddiiffiiccuullttaattii  iinn  eexxeemmpplliiffiiccaarreeaa  
aannuummiittoorr  nnoottiiuunnii;;  
  

- fixarea unor standard minimale si 
urmarirea atingerii acestora de 
catre elevii care nu au obtinut note 
peste 5(cinci) la simulari; 
 
 
- stimularea dezvoltarii capacitatii 
de comunicare; 
 
 
 
 
llaa  ccllaassaa  aa  VV--aa  şşii  aa  VVII--aa  ssee  vvoorr  
eexxeerrssaa  ssccrriissuull,,  cciittiittuull,,    ppoovveessttiittuull  şşii  
aannaalliizzaa  ggrraammaattiiccaallăă  llaa  nniivveell  
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ddiinn  ppaarrtteeaa  eelleevviilloorr  llaa  ssffaarrssiittuull  
ffiieeccaarreeii  oorree;;  
--  eelleevviiii  ppaarrttiicciippăă  ccuu  ppllăăcceerree  llaa  
oorree,,  ssuunntt  iinntteerreessaaŃŃii  ddee  
aaccttiivviittaatteeaa  ddeessffăăşşuurraattăă..  
--  AAuu  ffoosstt  rreeggaassiittee  ssii  iinn  
ppoorrttooffoolliiiillee  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  
mmeettooddee  ddiivveerrssee  ddee  eevvaalluuaarree  aa  
rreezzuullttaatteelloorr  eelleevviilloorr::  tteessttee  
iinniittiiaallee,,  eevvaalluuaarrii  ccuurreennttee,,  
eevvaalluuaarrii  ssuummaattiivvee,,  ssiimmuullaarrii  aallee  
eexxaammeenneelloorr  nnaattiioonnaallee  llaa  ccllaassaa  
aa  VVIIIIII--aa;;  
  

SSccooaallaa  BBaallaacciiuu::  
--  eelleevviiii  ddee  llaa  ccllaassaa  aa  VVII--aa  
cciitteesscc  ccuu  ddiiffiiccuullttaattee,,  ppoovveesstteesscc  
ggrreeuu  uunn  tteexxtt  eeppiicc  şşii  aauu  uunn  rriittmm  
ddee  lluuccrruu  ffooaarrttee  lleenntt;;    
--  llaa  ccllaassaa  aa  VVIIIIII--aa,,  ddooaarr  77--88  
eelleevvii  rrăăssppuunndd  cceerriinnŃŃeellee  
pprrooffeessoorruulluuii,,  cceeiillaallŃŃii  uurrmmăărreesscc  
ccuu  ggrreeuu  rraaŃŃiioonnaammeennttuull  
ggrraammmmaattiiccaall;;  

mmiinniimmaall  ((  rreeccuunnooaaşştteerreeaa  ppăărrŃŃiilloorr  ddee  
vvoorrbbiirree  şşii  aa  ffuunnccŃŃiiiilloorr  ssiinnttaaccttiiccee));;    
--  llaa  ccllaassaa  aa  VVIIIIII--aa,,  ssee  vvoorr  lluuccrraa  
mmooddeellee  ddee  tteessttee  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  
nnaaŃŃiioonnaallăă..  

Evaluarea eficacităŃii  
managementului şcolar şi 
aplicarea legislaŃiei în 
vigoare   
- PărinŃii şi elevii din toate 
scolile vizate au fost informaŃ 
cu privire la metodologiile de 
desfăşurare a Evaluării 
NaŃionale şi a admiterii în 
învăŃământul liceal ( exista 
procesele-verbale de la 
sedintele cu parintii); 
- Au fost analizate rezultatele 
simulărilor la disciplinele 
limba română şi matematică, 
pe tranşe de medii(toate 
scolile); 
- Au fost realizate planurile de 
măsuri  la nivelul comisiilor 
metodice şi pentru fiecare 
profesor, în vederea 
îmbunătăŃirii procentului de 
promovabilitate la Evaluarea 
NaŃională. 
--  tteesstteellee  aapplliiccaattee  uurrmmeeaazzăă  
mmooddeelluull  ppeennttrruu  eevvaalluuaarree  
nnaaŃŃiioonnaallăă  ;;    
  

SSccooaallaa  PPeerriieettii::  
--  pprroocceesseellee--vveerrbbaallee  ddee  llaa  
şşeeddiinnŃŃeellee  ccuu  ppăărriinnŃŃiiii  nnuu  ssuunntt  
îînnrreeggiissttrraattee;;  
--nnuu  aa  ffoosstt  rreeaalliizzaatt  uunn  PPllaann  ddee  

mmăăssuurrii  llaa  nniivveelluull  şşccoolliiii  ccuu  

mmăăssuurrii  ccoonnccrreettee  rreemmeeddiiaallee  îînn  
uurrmmaa  rreezzuullttaatteelloorr  oobbŃŃiinnuuttee  llaa  
ssiimmuullaarriillee  ddiinn  lluunnaa  iiaannuuaarriiee  
22001133..  
--SSccooaallaa  CCiioocchhiinnaa::  
--mmaassuurriillee  rreemmeeddiiaallee  nnuu  ssuunntt  
rreeddaaccttaattee  iinnttrr--uunn  ppllaann  
ooppeerraattiioonnaalliizzaatt;;  
 
Scoala Balaciu: 
-nu există un plan de măsuri 
concrete, nici la română, nici 
la matematică;  
- rezultatele la matematică 
sunt foarte slabe; 
- nu există nici la nivelul 
directorului un plan de 
monitorizare a activităŃii celor 
doi profesori; 
  

  
--  ÎÎnnrreeggiissttrraatteeaa  ttuuttuurroorr  pprroocceesseelloorr--
vveerrbbaallee  ddee  llaa  şşeeddiinnŃŃeellee  ccuu  ppăărriinnŃŃiiii  
((tteerrmmeenn::  1133..0022..22001133));;  
--  EEllaabboorraarreeaa  uunnuuii  PPllaann  ddee  mmăăssuurrii  
llaa  nniivveelluull  şşccoolliiii  ccuu  mmăăssuurrii  

ccoonnccrreettee  rreemmeeddiiaallee  îînn  uurrmmaa  
rreezzuullttaatteelloorr  oobbŃŃiinnuuttee  llaa  ssiimmuullaarriillee  
ddiinn  lluunnaa  iiaannuuaarriiee  22001133  ((tteerrmmeenn::  
1188..0022..22001133))  
--rreeaalliizzaarreeaa  ssii  aaffiissaarreeaa  uunnuuii  ppllaann  
rreemmeeddiiaall  ooppeerraattiioonnaalliizzaatt;;  
- la clasa a VIII-a, se vor mai 
aplica două teste înainte de 
evaluarea naŃională – la 
matematică testul va avea un grad 
de dificultate asemănător cu cel de 
la examen; la română, testul va fi 
elaborate de cadrul didactic, pentru 
elevii la care predă, nu va mai fi 
modelul publicat de MEN.  
- directorul va elabora un grafic de 
asistenŃă la ore, pentru română şi 
matematică. 
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Data: 13.02.2013 
 

 
Nr. 

Crt. 
ŞCOALA 

 

Obiective 
Echipa de inspectori 

1 Colegiul NaŃional 

“GrigoreMoisil” 

Urziceni 1. Evaluarea calităŃii activităŃii 
personalului didactic (observarea 
lecŃiei, utilizarea unor 
strategiididactice corespunzătoare 
pentru formarea competenŃelor, 
utilizarea corespunzătoare a 
resurselor, portofoliul cadrului 
didactic, dosarul comisiei 
metodice); 

2. Nivelul performanŃelor realizate de 
elevi în învăŃare raportat la 
standardele educaŃionale naŃionale 
(curriculare şi de evaluare). 

3. Evaluarea eficacităŃii 
managementului şcolar şi 
aplicarea legislaŃiei în vigoare. 

Novac Mihaela 

Vasluianu Bogdan 

Strezoiu Costică 

Mihăescu Mariana 

Dragomir Ana 

2 Şcoala Gimnazială 

“Heliade Rădulescu” 

Urziceni 

3 Şcoala Gimnazială 

Coşereni 

4 Şcoala Gimnazială 

Ion Roată 

5 Şcoala Gimnazială 

Malu 

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
Constatari 
 
PPuunnccttee  ttaarrii  

  
PPuunnccttee  ssllaabbee  RReeccoommaannddăărrii  

11..--  CCaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  
ddoovveeddeesscc  oo  bbuunnăă  pprreeggăăttiirree  
ddee  ssppeecciiaalliittaattee  şşii  mmeettooddiiccăă;;  
--  ÎÎnn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttăărriiii  
aaccttiivviittăăŃŃiilloorr  ddiiddaaccttiiccee  ddee  
pprreeddaarree--îînnvvăăŃŃaarree--eevvaalluuaarree  
ssuunntt  iinncclluussee  ssttrraatteeggiiii  şşii  
mmeettooddee  ddiiddaaccttiiccee  ddiivveerrssee;;  
--  CCoommuunniiccaarreeaa  ccuu  eelleevviiii  
eessttee  ffooaarrttee  bbuunnăă;;  
--CCoonnŃŃiinnuuttuurriillee  ssuunntt  
ssttrruuccttuurraattee  şşii  eesseennŃŃiiaalliizzaattee;;  
--LLiimmbbaajjuull  eessttee  
aacccceessiibbiilliizzaatt  şşii  ssee  ffoorrmmeeaazzăă  
ccoommppeetteennŃŃee  ddee  îînnssuuşşiirree  şşii  
uuttiilliizzaarree  aa  lliimmbbaajjuulluuii  
şşttiiiinnŃŃiiffiicc,,  ddee  uuttiilliizzaarree  aa  

--  ÎÎnn  uunneellee  ssiittuuaaŃŃiiii,,  pprreezzeennŃŃaa  
eelleevviilloorr  llaa  ccllaassăă  eessttee  ffooaarrttee  
ssllaabbăă;; 
- Uneori,  nnuu  ssuunntt  eennuunnŃŃaattee  
oobbiieeccttiivveellee  lleeccŃŃiieeii;;  
- Activitatea didactică nu  
iinncclluuddee  eelleemmeennttee  ddee  ttrraattaarree  
ddiiffeerreennŃŃiiaattăă  aa  eelleevviilloorr;;  
- În unele unităŃi de 
învăŃământ, nu sunt 
amenajate laboratoare, iar 
dotarea este minimală; 
- Documentele elaborate nu 
sunt înregistrate, semnate şi 
avizate corespunzător ; 
- Există situaŃii în care nuu  ss--
aauu  rreeaalliizzaatt  aassiisstteennŃŃee  şşii  

- EnunŃarea obiectivelor lecŃiei şi 
integrarea acestora într-un context 
accesibil elevilor; 
- Adaptarea demersului didactic la 
nivelul de pregătire al colectivelor 
de elevi; 
- Organizarea unor activităŃi de 
învăŃare care să permită formarea 
competenŃelor; 
- Identificarea unor spaŃii şi 
amenajarea unor laboratoare, care ar 
permite formarea la elevi de 
competenŃe de observare, 
interpretare şi aplicare de cunoştinŃe 
specifice diferitelor discipline. 
- Elaborarea documentelor de 
planificare de către toate cadrele 
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ssiimmbboolluurriilloorr  ssppeecciiffiiccee  şşii    aa  
aallggoorriittmmiilloorr;;  
--TTiimmppuull  aallooccaatt  oorreeii  eessttee  
ggeessttiioonnaatt  îînn  ccoonnddiiŃŃiiii  bbuunnee..  
--  ÎÎnn  mmaajjoorriittaatteeaa  ddoossaarreelloorr  
ccoommiissiiiilloorr  mmeettooddiiccee  ssee  
rreeggăăsseesscc  documentele de 
planificare întocmite 
conform programelor în 
vigoare, ppllaannuull  mmaannaaggeerriiaall,,  
ppllaannuull  ddee  aaccttiivviittăăŃŃii,,  
rraappoorrttuull  ddee  aannaalliizzăă  aa  
aaccttiivviittăăŃŃiiii  ddeessffăăşşuurraattee  llaa  
nniivveelluull  ccoommiissiieeii  ppee  
sseemmeessttrruull  II..  
  

iinntteerraassiisstteennŃŃee  îînn  ccaaddrruull  
ccaatteeddrreelloorr//ccoommiissiiiilloorr;;  
--  NNuu  îînn  ttooaattee  uunniittăăŃŃiillee  ddee  
îînnvvăăŃŃăămmâânntt  eexxiissttăă  ppoorrttooffoolliiuull  
ccaaddrruulluuii  ddiiddaaccttiicc..  

didactice. 
-Realizarea portofoliului cadrului 
didactic şi actualizarea lui 
permanentă. 
-Înregistrarea, semnarea şi avizarea 
corespunzătoare a documentelor 
elaborate. 
--  RReeaalliizzaarreeaa  ddee  aassiisstteennŃŃee  şşii  
iinntteerraassiisstteennŃŃee  îînn  ccaaddrruull  
ccaatteeddrreelloorr//ccoommiissiiiilloorr.. 

22..  ––  ÎÎnn  uurrmmaa  lleeccŃŃiiiilloorr  
aassiissttaattee,,  ssee  ccoonnssttaattăă  ccăă    
mmaajjoorriittaatteeaa  eelleevviilloorr  
pprreezzeennŃŃii  aattiinngg  ssttaannddaarrddeelloorr  
eedduuccaaŃŃiioonnaallee  nnaaŃŃiioonnaallee  llaa  
uunn  nniivveell  aacccceeppttaabbiill  şşii  bbiinnee,,    
rraappoorrttaatt  llaa  pprrooggrraammeellee  
şşccoollaarree..  
--  EExxiissttăă  uunniittăăŃŃii  ddee  
îînnvvăăŃŃăămmâânntt  ccaarree  aauu  eelleevvii  ccee  
aauu  ppaarrttiicciippaatt    llaa  
oolliimmppiiaaddeellee  şşii  ccoonnccuurrssuurriillee  
şşccoollaarree  şşii  aauu  oobbŃŃiinnuutt  
pprreemmiiii..  
  

--  RReezzuullttaatteellee  oobbŃŃiinnuuttee  llaa  
ssiimmuullăărrii  ssuunntt  îînn  mmaarree  mmăăssuurrăă  
ssllaabbee..  
--    SSee  îînnrreeggiissttrreeaazzăă  oo  ssllaabbăă  
pprreezzeennŃŃăă  aa  eelleevviilloorr  llaa  
ccuurrssuurriillee  ddee  pprreeggăăttiirree  
ssuupplliimmeennttaarrăă,,  îînn  vveeddeerreeaa  
pprroommoovvăărriiii  eexxaammeenneelloorr  
nnaaŃŃiioonnaallee,,    
oo  ssllaabbăă  mmoottiivvaarree  ppeennttrruu  
oobbŃŃiinneerreeaa  uunnoorr  rreezzuullttaattee  
ppeerrffoorrmmaannttee  ppeennttrruu  mmaarreeaa  
mmaajjoorriittaattee  aa  eelleevviilloorr..  
--  EExxiissttăă  uunniittăăŃŃii  ddee  îînnvvăăŃŃăămmâânntt  
aaii  ccăărroorr  eelleevvii  nnuu  aauu  ppaarrttiicciippaatt  
llaa  oolliimmppiiaaddeellee  şşii  ccoonnccuurrssuurriillee  
şşccoollaarree..  

--    RReessppoonnssaabbiilliizzaarreeaa  ppăărriinnŃŃiilloorr  şşii  aa  
eelleevviilloorr,,  îînn  vveeddeerreeaa  pprreeggăăttiirriiii  şşii  
pprroommoovvăărriiii  eexxaammeenneelloorr  nnaaŃŃiioonnaallee;;  
--  PPaarrttiicciippaarreeaa  eelleevviilloorr  llaa  
ccoonnccuurrssuurriillee  şşii  oolliimmppiiaaddeellee  şşccoollaarree..  
  

33..  ––  ÎÎnn  uunneellee  uunniittăăŃŃii  
şşccoollaarree,,  eexxiissttăă  ffiişşee  ddee  
îînnrreeggiissttrraarree  aa  pprrooggrreessuulluuii  
şşccoollaarr  
- PărinŃii au fost informaŃi 
cu privire la rezultatele 
elevilor şi la măsurile 
propuse de şcoală pentru 
îmbunătăŃirea acestora; 
- Majoritatea părinŃilor au 
fost informaŃi despre 
metodologiile examenelor 
naŃionale. 
-Există planuri de măsuri 
remediale la nivel de clasă 
şi la nivel de disciplină; 
--  ÎÎnn  ggeenneerraall,,  tteemmaattiicciillee  ddee  
aassiisstteennŃŃăă  llaa  ccllaassăă  aa  
ddiirreeccttoorriilloorr  vviizzeezzăă  
îîmmbbuunnăăttăăŃŃiirreeaa  ddeemmeerrssuulluuii  

--  ÎÎnn  uunneellee  uunniittăăŃŃii  ddee  
îînnvvăăŃŃăămmâânntt,,  nnuu  aauu  ffoosstt  
ssttaabbiilliittee  şşeeddiinnŃŃee  ccuu  ppăărriinnŃŃiiii  
eelleevviilloorr  ddiinn  ccllaassaa  aa  VV--aa//aa  VVII--
aa,,  îînn  vveeddeerreeaa  ddiisseemmiinnăărriiii  
iinnffoorrmmaaŃŃiiiilloorr  pprriivviittooaarree  llaa  
mmeettooddoollooggiiaa  ddee  aaddmmiitteerree  îînn  
îînnvvăăŃŃăămmâânnttuull  lliicceeaall  şşii  aa  
eevvaalluuăărriiii  nnaaŃŃiioonnaallee..  

--  SSee  rreeccoommaannddăă  eeffeeccttuuaarreeaa  ddee  
şşeeddiinnŃŃee  ccuu  ppăărriinnŃŃiiii  îînn  vveeddeerreeaa  
îînnşşttiiiinnŃŃăărriiii  ccuu  pprriivviirree  llaa  mmeettooddoollooggiiaa  
ddee  aaddmmiitteerree  îînn  îînnvvăăŃŃăămmâânnttuull  lliicceeaall  şşii  
aa  eevvaalluuăărriiii  nnaaŃŃiioonnaallee;;  
--  VVaalloorriiffiiccaarreeaa  aassiisstteennŃŃeelloorr  llaa  oorree,,  
aaşşaa  îînnccââtt    ssăă  ssee  aassiigguurree  
eeffiicciieennttiizzaarreeaa  ddeemmeerrssuulluuii  ddiiddaaccttiicc  
ppeennttrruu  ccrreeşştteerreeaa  pprroocceennttuulluuii  ddee  
pprroommoovvaarree  llaa  ssiimmuullaarreeaa  ddiinn  lluunnaa  
mmaarrttiiee..  
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ddiiddaaccttiicc  şşii  aa  rreezzuullttaatteelloorr  
oobbŃŃiinnuuttee  îînn  îînnvvăăŃŃaarree..      
  
    Sursa: ISJ IalomiŃa 

 
Data: 15.05.2013 
 

Nr. 

Crt. 

ŞCOALA Obiective Echipa de 

inspectori 

1 Şcoala Gimnazială 

Cocora 

 
1. Evaluarea calităŃii activităŃii 

personalului didactic (observarea 
lecŃiei, utilizarea unor 
strategiididactice corespunzătoare 
pentru formarea competenŃelor, 
utilizarea corespunzătoare a 
resurselor, portofoliul cadrului 
didactic, dosarul comisiei metodice); 

2. Nivelul performanŃelor realizate de elevi 
în învăŃare raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale (curriculare şi de 
evaluare). 

3. Evaluarea eficacităŃii 
managementului şcolar şi aplicarea 
legislaŃiei în vigoare. 

Dobre Viorel 

Striblea Laura 

Dragomir Ana 

Marin Ion 2 Şcoala Gimnazială 

Valea Măcrişului 

 

 

 

 

 

  Sursa: ISJ IalomiŃa 
 

 
 
Constatari 
 

PPUUNNCCTTEE  TTAARRII  
  

PPUUNNCCTTEE  SSLLAABBEE  RREECCOOMMAANNDDĂĂRRII  

11..  EExxiissttăă  
ppoorrttooffoolliiiillee  
pprrooffeessoorriilloorr..  

DDoossaarruull  ccoommiissiieeii  ddiirriiggiinnŃŃiilloorr  şşii  
cceell  aall  ccoonnssiilliieerruulluuii  eedduuccaattiivv  ssuunntt  
iinnccoommpplleettee..  
  
DDoossaarruull  ccoommiissiieeii  pprrooffeessoorriilloorr--
rreeaall  nnuu  aa  ffoosstt  pprreezzeennttaatt  ((ssee  aaffllaa  llaa  
rreessppoonnssaabbiilluull  ccoommiissiieeii  ccaarree  nnuu  
eerraa  llaa  şşccooaallăă))..  

RReeaalliizzaarreeaa  ccoorreessppuunnzzăăttooaarree  aa  
ddoossaarreelloorr  ccoommiissiiiilloorr  mmeettooddiiccee  
((tteerrmmeenn  iiuunniiee  22001133))..  
  
AAmmeennaajjaarreeaa  uunnoorr  ssppaaŃŃiiii  ppee  hhoolluurriillee  
şşccoolliiii  ccuu  aaccttiivviittăăŃŃiillee  eeddiiccaattiivvee  
ddeessffăăşşuurraattee  llaa  nniivveelluull  uunniittăăŃŃiiii  ddee  
îînnvvăăŃŃăămmâânntt..  
  
AAmmeennaajjaarreeaa  uunnuuii  ssppaaŃŃiiuu  eexxcclluussiivvee  
ppeennttrruu  ppoorrttooffoolliiiillee  pprrooffeessoorriilloorr  şşii  
ddoossaarreellee  ccoommiissiiiilloorr  mmeettooddiiccee  
((tteerrmmeenn  iiuunniiee  22001133))..  
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PPaarrttiicciippaarreeaa  ppeerrmmaanneennttăă  llaa  
aaccttiivviittăăŃŃiillee  mmeettooddiiccee  şşii  ddee  
ppeerrffeeccŃŃiioonnaarree..  
  
IImmpplliiccaarreeaa  şşii  ppooppuullaarriizzaarreeaa  
aaccttiivviittăăŃŃiilloorr  eedduuccaattiivvee  llaa  nniivveelluull  
şşccoolliiii,,  ccoommuunniittăăŃŃiiii  llooccaallee  şşii  îînn  aaffaarraa  
aacceessttoorraa..  
  
SSeemmnnaarreeaa  şşii  îînnrreeggiissttrraarreeaa  ttuuttuurroorr  
ddooccuummeenntteelloorr  şşccoollaarree..  

22..LLaa  ddiisscciipplliinnaa  lliimmbbaa  şşii  
lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă  eessttee  
eevviiddeenntt  uunn  uuşşoorr  pprrooggrreess  
llaa  44  eelleevvii  ddiinn  2244  
eexxiisstteennŃŃii  llaa  ccllaassaa    
aa  VVIIIIII--aa  ffaaŃŃăă  ddee  
sseemmeessttrruull  II..  
  
LLaa  ddiisscciipplliinnaa  lliimmbbaa  şşii  
lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă,,  dduuppăă  
ffiieeccaarree  ssiimmuullaarree  eexxiissttăă  oo  
aannaalliizzăă  şşii  uunn  ppllaann  ddee  
rreemmeeddiieerree//aammeelliioorraarree..  
  
EExxiissttăă  uunn  pprrooggrraamm  ddee  
pprreeggăăttiirree  ssuupplliimmeennttaarrăă..  
  
EExxiissttăă  îînnşşttiiiinnŃŃăărrii  ttrriimmiissee  
ppăărriinnŃŃiilloorr  îînn  ccaazzuull  
eelleevviilloorr  ccuu  
aabbaatteerrii//ccoorriiggeennŃŃii//îînn  
ssiittuuaaŃŃiiee  ddee  ccoorriiggeennŃŃăă..  

DDiinn  vveerriiffiiccaarreeaa  ccaattaallooaaggeelloorr  şşii  
rreezzuullttaatteelloorr  llaa  tteessttee  rreezzuullttăă  ccăă  
aattiinnggeerreeaa  ssttaannddaarrddeelloorr  
eedduuccaaŃŃiioonnaallee  ddee  ccăăttrree  eelleevvii  eessttee  
uunnuull  ssllaabb..  
  
LLaa  ddiisscciipplliinnaa  mmaatteemmaattiiccăă  nnuu  ssee  
îînnrreeggiissttrreeaazzăă  nniicciiuunn  pprrooggrreess..  
  
RReezzuullttaattee  ssllaabbee  llaa  ssiimmuullăărrii..  
  
LLaa  ddiisscciipplliinnaa  mmaatteemmaattiiccăă,,  dduuppăă  
ffiieeccaarree  ssiimmuullaarree  nnuu  eexxiissttăă  oo  
aannaalliizzăă  şşii  uunn  ppllaann  ddee  
rreemmeeddiieerree//aammeelliioorraarree..  

PPaarrttiicciippaarreeaa  llaa  ccoonnccuurrssuurrii  şşccoollaarree  
şşii  oolliimmppiiaaddeellee  nnaaŃŃiioonnaallee..  

33..EExxiissttăă  PP..DD..II..--uull,,  
ppllaannuull  mmaannaaggeerriiaall  aall  
ddiirreeccttoorruulluuii..  
  
EExxiissttăă  ggrraaffiiccuull  ddee  
aassiisstteennŃŃee  ppee  sseemmeessttrruull  IIII..  
  
EExxiissttăă  ppllaann  ooppeerraaŃŃiioonnaall..  
  
EExxiissttăă  ooffeerrttaa  
eedduuccaaŃŃiioonnaallăă  ppeennttrruu  aannuull  
şşccoollaarr  22001133--22001144..  
  
AApprroobbaarreeaa  CC..DD..ŞŞ--uurriilloorr  
ss--aa  rreeaalliizzaatt  ccoonnffoorrmm  
lleeggiissllaaŃŃiieeii  îînn  vviiggooaarree..  

NNuu  aauu  ffoosstt  rreeaalliizzaattee  aassiisstteennŃŃee  ppee    
sseemmeessttrruull  IIII..  

RReeaaccttuuaalliizzaarreeaa  ggrraaffiiccuulluuii  ddee  
mmoonniittoorriizzaarree  şşii  ccoonnttrrooll  ppeennttrruu  ttooaattee  
ccoommppaarrttiimmeenntteellee  ffuunnccŃŃiioonnaallee  aallee  
uunniittăăŃŃiiii  şşccoollaarree..  
  
SSeemmnnaarreeaa  şşii  îînnrreeggiissttrraarreeaa  ttuuttuurroorr  
ddooccuummeenntteelloorr  şşccoollaarree..  

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
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Data: 22.05.2013 
 

Nr. 

Crt. 

ŞCOALA Obiective Echipa de 

inspectori 

1 Şcoala Gimnazială 

“George Vâslan” 

Amara 

 1. Evaluarea calităŃii activităŃii 
personalului didactic (observarea 
lecŃiei, utilizarea unor 
strategiididactice corespunzătoare 
pentru formarea competenŃelor, 
utilizarea corespunzătoare a resurselor, 
portofoliul cadrului didactic, dosarul 
comisiei metodice); 

2. Nivelul performanŃelor realizate de elevi 
în învăŃare raportat la standardele 
educaŃionale naŃionale (curriculare şi de 
evaluare). 

3. Evaluarea eficacităŃii managementului 
şcolar şi aplicarea legislaŃiei în 
vigoare. 

Georgescu GraŃiela 

Buzea Ileana 

Stoica Claudia 

Turcea Nicoleta 

Teodorescu 

Ruxandra 

2 Şcoala profesională 

Traian 

 

3  

Liceul tehnologic 

“ÎnălŃarea Domnului 

Slobozia” 

 

 

 

 

 

 
 
Constatari 
 

PPUUNNCCTTEE  TTAARRII  PPUUNNCCTTEE  SSLLAABBEE  RREECCOOMMAANNDDĂĂRRII  

11..    
--  CCaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  ddiinn  cceellee  ttrreeii  uunniittăăŃŃii  
ddee  îînnvvăăŃŃăămmâânntt  ssee  ddoovveeddeesscc  
rreessppoonnssaabbiillee  îînn  îînnttrreepprriinnddeerreeaa  uunnuuii  
pprroocceess  iinnssttrruuccttiivv--eedduuccaattiivv  aaddaappttaatt  
nneevvooiilloorr  eedduuccaaŃŃiioonnaallee,,  ddaarr  şşii  ssoocciiaallee  
aallee  eelleevviilloorr;;  
--  RReessuurrsseellee  eexxiisstteennttee  llaa  nniivveelluull  
uunniittăăŃŃiilloorr  ddee  îînnvvăăŃŃăămmâânntt  ssuunntt  uuttiilliizzaattee  
ccoorreessppuunnzzăăttoorr  îînn  ddeemmeerrssuull  
eedduuccaaŃŃiioonnaall,,  îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzăărriiii  uunnuuii  
aacctt  ddiiddaaccttiicc  eeffiicciieenntt;;  
--  DDoossaarreellee  ccoommiissiiiilloorr  mmeettooddiiccee  ssuunntt  
pprreevvăăzzuuttee  ccuu  ttooaattee  ddooccuummeenntteellee  
ggeenneerraallee  nneecceessaarree::  ppllaannuurrii  
mmaannaaggeerriiaallee,,  ppllaanniiffiiccăărrii  aannuuaallee  şşii  

--  --  
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ccaalleennddaarriissttiiccee,,  pprrooiieeccttee  ddiiddaaccttiiccee,,  
lleeggiissllaaŃŃiiee,,  rraappooaarrttee  ddee  aannaalliizzăă,,  ppllaannuurrii  
ddee  aaccttiivviittăăŃŃii  eettcc..;;  
--  EElleevviiii  ddiinn  ccllaasseellee  tteerrmmiinnaallee  ssuunntt  
ccuupprriinnşşii  îînn  pprrooggrraammee  ddee  pprreeggăăttiirree  
ssuupplliimmeennttaarrăă  llaa  ddiisscciipplliinneellee  ddee  
eexxaammeenn..  
  
22..    
--  EElleevviiii  ddiinn  ccllaasseellee  pprriimmaarree  aauu  
aabbiilliittăăŃŃii  ddee  ssccrriiss--cciittiitt  şşii  ccaallccuull  
nnuummeerriicc;;  eeii  ooppeerreeaazzăă  ccuu  ttooaattee  ccuulloorriillee,,  
ffiiiinndduu--llee  ssttiimmuullaatt  gguussttuull  ppeennttrruu  
ffrruummooss;;  
--  EElleevviiii  aassiissttaaŃŃii  llaa  lliimmbbaa  eenngglleezzăă  
îînnŃŃeelleegg  mmeessaajjeellee  oorraallee  şşii  ssccrriissee  şşii  ssuunntt  
ccaappaabbiillii  ssăă  ffoorrmmuulleezzee  ooppiinniiii  ppeerrssoonnaallee  
ppee  oo  tteemmăă  ddaattăă;;  
--  ÎÎnn  ggeenneerraall,,  eelleevviiii  aauu  ddeepprriinnddeerrii  ddee  
lluuccrruu  iinnddeeppeennddeenntt,,  rrăăssppuunndd  ccuu  iinntteerreess  
ssaarrcciinniilloorr  pprrooppuussee  şşii  aauu  oo  aattiittuuddiinnee  
ppoozziittiivvăă  ffaaŃŃăă  ddee  îînnvvăăŃŃaarree..  
--  LLaa  mmaajjoorriittaatteeaa  ccoommiissiiiilloorr  LLiimmbbăă  şşii  
ccoommuunniiccaarree,,  MMaatteemmaattiiccăă  şşii  şşttiiiinnŃŃee,,  
eexxiissttăă  rraappooaarrttee  ddee  aannaalliizzăă  
ccoommppaarraattiivvăă  aa  rreezzuullttaatteelloorr  oobbŃŃiinnuuttee  ddee  
ccăăttrree  eelleevvii  llaa  tteesstteellee  iinniiŃŃiiaallee,,  lluuccrrăărriillee  
sseemmeessttrriiaallee,,  ssiimmuullăărriillee  oorrggaanniizzaattee  îînn  
iiaannuuaarriiee  şşii  mmaarrttiiee  22001133,,  llaa  ddiisscciipplliinneellee  
ddee  eexxaammeenn  şşii  aauu  ffoosstt  ssttaabbiilliittee  mmăăssuurrii  
aammeelliioorraattiivvee..  
--  UUnneellee  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  aauu  rreeaalliizzaatt  
ffiişşee  ddee  pprrooggrreess  şşccoollaarr//  ffiişşee  ppeennttrruu  
nniivveelluull  ccoommppeetteennŃŃeelloorr,,  ddiinn  ccaarree  nnuu  
rreeiieessee,,  îînnssăă,,  uunn  pprrooggrreess  eevviiddeenntt  aall  
eelleevviilloorr..  
  

22..    
--  CCoonnŃŃiinnuuttuurriillee  îînnvvăăŃŃăărriiii  
şşii  aallee  mmeettooddeelloorr  ddee  
pprreeddaarree  nnuu  ssuunntt  
îînnttoottddeeaauunnaa  aaddaappttaattee  
nniivveelluulluuii  ccllaasseeii,,  aacceesstt  
lluuccrruu  rreefflleeccttâânndduu--ssee  îînn  
lliippssaa  uunnuuii  pprrooggrreess  şşccoollaarr;;  
--  LLiippssaa  rriittmmiicciittăăŃŃiiii  nnoottăărriiii  
––  llaa  uunneellee  ddiisscciipplliinnee  nnuu  
ssuunntt  ccoonnsseemmnnaattee  
ssuuffiicciieennttee  nnoottee//  
ccaalliiffiiccaattiivvee,,  cchhiiaarr  şşii  
ppeennttrruu  eelleevviiii  ffăărrăă  aabbsseennŃŃee  
llaa  oorree..  
  

22..  
--  FFoolloossiirreeaa  ddee  ccăăttrree  ttooaattee  
ccaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  aa  ffiişşeelloorr  ddee  
pprrooggrreess  şşccoollaarr,,  aannaalliizzaa  
ppeerrmmaanneennttăă  aa  aacceessttoorraa,,  ppeennttrruu  
eevviiddeennŃŃiieerreeaa  pprrooggrreessuulluuii//  
rreeggrreessuulluuii  şşccoollaarr  şşii  
ppoossiibbiilliittaatteeaa  lluuăărriiii  mmăăssuurriilloorr  
ccoorreessppuunnzzăăttooaarree;;  
--  VVaalloorriiffiiccaarreeaa  mmăăssuurriilloorr  
aammeelliioorraattiivvee  llaa  oorree  pprriinn  ffiixxaarreeaa  
uunnoorr  ccoonnŃŃiinnuuttuurrii  aacccceessiibbiillee  
eelleevviilloorr,,  pprriinn  ttrraattaarreeaa  
ddiiffeerreennŃŃiiaattăă  aa  aacceessttoorraa  eettcc..,,  îînn  
vveeddeerreeaa  îînnrreeggiissttrrăărriiii  
pprrooggrreessuulluuii  şşccoollaarr;;  
--  EEvvaalluuaarreeaa  ppeerriiooddiiccăă  aa  
eelleevviilloorr  llaa  ttooaattee  ddiisscciipplliinneellee  şşii  
aassiigguurraarreeaa  ffuunnccŃŃiioonnăărriiii  
CCoommiissiieeii  ppeennttrruu  vveerriiffiiccaarreeaa  
nnoottăărriiii  rriittmmiiccee.. 

33..    
--  EExxiissttăă  pprroocceessee--vveerrbbaallee  ddee  llaa  
şşeeddiinnŃŃeellee  ccuu  ppăărriinnŃŃiiii  îînn  ccaarree  ssee  
mmeennŃŃiioonneeaazzăă::  rreezzuullttaatteellee  oobbŃŃiinnuuttee  llaa  
ssiimmuullăărriillee  ddaattee  ddee  eelleevviiii  ccllaasseeii  aa  VVIIIIII--
aa  şşii  aa  XXIIII--aa  llaa  LLiimmbbaa  şşii  lliitteerraattuurraa  
rroommâânnăă  şşii  llaa  MMaatteemmaattiiccăă,,  ddaattee  
pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  ddeessffăăşşuurraarreeaa  
AAddmmiitteerriiii  îînn  îînnvvăăŃŃăămmâânnttuull  lliicceeaall  ddee  
ssttaatt  ppeennttrruu  aannuull  şşccoollaarr  22001133--22001144,,  
pprreeccuumm  şşii  ddaattee  ddeesspprree  oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  
ddeessffăăşşuurraarreeaa  eexxaammeennuulluuii  ddee  
BBaaccaallaauurreeaatt  22001133..  
  

––    33..  
--  CCoonnssiilliieerreeaa  ppăărriinnŃŃiilloorr,,  îînn  
vveeddeerreeaa  oorriieennttăărriiii  şşccoollaarree  şşii  
pprrooffeessiioonnaallee  ooppttiimmee  aa  eelleevviilloorr,,  
îînn  ffuunnccŃŃiiee  ddee  nniivveelluull  ddee  
pprreeggăăttiirree  aall  aacceessttoorraa  şşii  ddee  
ppootteennŃŃiiaalluull  lloorr..  AAssttffeell,,  eelleevviiii  
ccuu  rreezzuullttaattee  ssllaabbee  llaa  îînnvvăăŃŃăăttuurrăă  
ppoott  ffii  oorriieennttaaŃŃii  sspprree  
îînnvvăăŃŃăămmâânnttuull  pprrooffeessiioonnaall  ddee  22  
aannii..  

 Sursa: ISJ IalomiŃa 
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IV.3.3. InspecŃie tematică de specialitate 
 

 
Raport privind inspecŃia tematică la specialitate desfăşurată  

în perioada 08-19.10.2012 
 
 
 

Nr. 
Crt

. 
Disciplina Constatări 

Recomandări 
 

1. Limba şi literatura 
română 

- Există şi situaŃii ( relativ puŃine) în care profesorul nu 
cunoaşte programa în vigoare sau utilizează la clasă un 
manual care nu mai este valabil; 
- Majoritatea profesorilor realizează planificarea conform 
manualului, descărcând-o de pe internet, fără a o adapta 
specificului clasei 
- Rezultate foarte slabe la testele iniŃiale ( medii sub 5.00); 
măsuri generale, fără un caracter realist. Teste de evaluare 
aplicate fără obiective de evaluare, fără barem 
corespunzător 
- Demers didactic tradiŃional, tributar manualului ( se 
urmează succesiunea lecŃiilor din manual, se folosesc 
aceleaşi texte literare, chiar dacă manualele nu au mai fost 
revizuite de mult timp) 
- Programe pentru cursurile opŃionale neavizate de 
inspectorul de specialitate 
- Slaba pregătire a cadrelor didactice pentru lecŃie 

Verificarea de către responsabilul comisiei metodice a  manualelor 
utilizate, mai ales la clasele liceale; 
- Revizuirea planificărilor, propunerea spre avizare responsabilului 
de comisie metodică; 
- Discutarea acestui aspect la acŃiunile metodice din semestrul I ( ce 
înseamnă a personaliza o planificare, de ce este necesar un 
document  
adaptat clasei); 
- Consilierea cadrelor didactice de către metodişti pentru realizarea 
unui plan de măsuri simplu, concret, care să conduc la un progres 
şcolar, oricât de mic; 
- Comisiile metodice de la nivelul fiecărei şcoli vor planifica 
activităŃi privind evaluarea centrată pe competenŃe, nu pe 
reproducerea de cunoştinŃe 
- La acŃiunile metodice din semestrul al II-lea se vor propune liste 
de texte literare spre a fi utilizate în gimnaziu, în afara celor din 
manual 
- Verificarea de către conducerea şcolii şi de către responsabilul de 
comisie metodică a existenŃei avizului, precum şi a respectării 
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structurii standard a cursului opŃional. 
- Program de interasistenŃe care va urmări şi 
 aplicarea unor metode active ( altele decât cele  frontale), 
gestionarea corectă şi eficientă a timpului didactic, evaluarea 
continuă a elevilor 

 
2. Matematică Aspecte pozitive 

- testele initiale au fost administrate la toate clasele  
- testele initiale au fost interpretate si discutate in catedra de 
matematica 
- au fost initiate masuri de remediere 
- planificarile au fost intocmite in conformitate cu 
programele in vigoare 
- cadrele didactice cunosc cerintele programelor 
-exista dorinta de perfectionare pentru toti profesorii de 
matematica 
-profesorii de matematica sunt dispusi  sa imbunatateasca 
nivelul de cunostinte ale elevilor 
- profesorii de matematica sunt bine pregatiti din punct de 
vedere metodic si stiintific 
Aspecte de îmbunătăŃit 
- masurile de remediere nu sunt aplicate in totalitate , 
pentru reducerea decalajelor existente in cunostintele 
elevilor 
- nu sunt respectate in totalitate programele de pregatire 
suplimentara pentru examenul de bacalaureat 
- in predarea noilor cunostinte se foloseste excesiv 
teoretizarea ,elevii neputand intelege si aplca in practica 
cunostintele transmise de catre profesori 
- nu exista motivatie pentru disciplina matematica si pentru 

- aplicarea masurilor de remediere in conformitate cu planul initiat 
si aprobat in consiliul de administratie 
- efectuarea programelor de pregatire suplimentara conform 
programului adoptat 
- evitarea notunilor teoretice excesive acolo unde  nivelul de 
cunostinte ale elevilor este foarte scazut  
- efectuarea de exercitii si probleme adecvate  nivelului de 
intelegere al elevilor clasei 
- stimularea si motivarea elevilor catre matematica  
- efectuarea sarcinilor de lucru diferentiat  
- tema avuta pentru acasa si ne rezolvata sa fi efectuata in clasa in 
totalitate 
- predarea-invatarea sa se faca pe intelesul tuturor  elevilor 
- evaluarea ritmica a elevilor 
- evitarea supraincarcarii elevilor si respectarea  planificarilor 
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sarcinile de lucru  
- nu se lucreaza tot timpul diferentiat 
- exista tendinta unor profesori de a arata ce stiu ei si nu ce 
au invatat elevii 
- nu se face in clasa evaluarea lectiilor 
- nu se face evaluarea ritmica a elevilor 
- nu se efectueaza activitatea de predare –invatare in 
conformitate cu planificarile calendaristice intocmite 
individual de fiecare profesor, incarcand inutil in alte ore 
elevii. 
 

3.  Discipline tehnice 
1. Proiectarea 
activităŃii la nivelul 
ariei curriculate 
“Tehnologii”  pentru 
anul şcolar 2012-
2013;  
2. Desfăşurarea 
activităŃii la clasele 
de I.P.T. - asistenŃe la 
ore pentru necalificaŃi 
si debutanŃi  

 

Aspecte pozitive:  
- pregătirea în specialitate; caracterul ştiinŃific al conŃinutului 
predat; 
- concordanta activitatii didactice realizate cu planificarea si 
proiectarea didactica propusa 
- utilizarea calculatorului în predarea lecŃiei; 
Aspecte de îmbunătăŃit:  
- gestionarea timpului didactic; 
- învăŃarea centrată pe elev; 
- conducerea activitatii didactice: bazata pe nesiguranta; 
- nu toti elevii au manuale ceea ce ingreuneaza munca 
profesorilor; 
- profesorul vorbeşte prea mult şi dă şanse puŃine elevilor de a 
prezenta conŃinuturile învăŃate; 
 

- conducerea activitatii didactice: sa contina crearea motivatiei elevilor, 
incurajarea lor; 
- mai multă răbdare cu elevii; 
- înainte de rezolvarea unui exerciŃiu se va anunŃa timpul de lucru şi se va 
respecta acesta. 
- folosirea materialului didactic; 

 

4. Religie 
1. Realizarea 
documentelor de 
proiectare, din 
perspectiva cultivării 
unei atitudini creștine 

- mijloacele didactice utilizate sunt modeste, insuficiente pentru 
a asigura succesul demersului didactic 
- foarte rar, la nivelul proiectării didactice, s-a observant 
preocupare pentru integrarea conținuturilor transmise în situații 
concrete de viață 
- metodele didactice folosite sunt, preponderent , clasice, din 

- Inserarea în proiectele didactice a unor exerciții de aplicare în situații 
concrete de viață a celor învățate  
- Utilizarea, mai frecventă, a metodelor didactice   
- participative 
- folosirea , cu predilecție la clasele mici, de material  intuitiv 
- organizarea colectivelor de elevi, când este cazul , 
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în abordarea situațiilor 
concrete de viață. 
 
2.  Inițierea unor 
demersuri de creștere a 
eficienței colaborării 
dintre școală și  
comunitatea religioasă 
din care provin elevii 

 
 

gama metodelor expositive 
- Se utilizează,aproape exclusive, organizarea frontal a 
colectivelor de elev 
 
- şcolile verificate au activități commune, desfășurate în 
parteneriat cu Biserica (comunitatea religioasă). 
- nu toate activitățile desfășurate  sunt consemnate în protocoale 
de colaborare 
- activitățile care vizează integrarea elevilor în viața 
comunității religioase, sunt , uneori, lipsite de eficiență . 
 

pe grupe sau în alte forme de lucru  
- actualizarea, acolo unde este cazul, a parteneriatelor  cu Biserica 
- încheierea documentelor specifice pentru toate activitățile 
desfășurate în parteneriat  cu comunitatea religioasă (procese 
verbale, parteneriate) și mediatizarea acestora la nivelul comunității 
locale 
- schimbarea strategiilor de integrarea a elevilor în viața religioasă a 
comunității, acolo unde acestea nu dau rezultatele estimate. 
 

5. EducaŃie fizică 
 
UnităŃi şcolare 
inspectate:  
 
Şcoala Gimnazială 
Gheorghe Lazăr, Şcoala 
Gimnazială Gârbovi, 
Şcoala Gimnazială 
MoviliŃa, Liceul de Artă 
“Ionel Perlea” Slobozia, 
Liceul Pedagogic “Matei 
Basarab” Slobozia, 
Şcoala Gimnazială Gura 
IalomiŃei. 
 

Aspecte pozitive 
- ExistenŃa programelor şcolare, cunoaşterea conŃinuturilor 
acestora. 
- Planificările calendaristice, eşalonarea anuală a unităŃilor 
de învăŃare şi proiectarea acestora, sânt realizate conform 
cerinŃelor metodologice, a celor care vizează întărirea stării 
de sănătate a elevilor şi de ridicare a randamentului lor, în 
ceea ce priveşte pregătirea fizică. 
- Selectarea mijloacelor necesare realizării obiectivelor, în 
funcŃie de baza sportivă şi materială, de posibilităŃile 
psihosomatice ale colectivelor de elevi. 
- Respectarea Ordinului 3461/06.martie 2012, privind 
examinarea stării de sănătate a elevilor, fiecare elev 
prezentând avizul cu specificaŃia “clinic sănătos”, care îi dă 
dreptul de participare la lecŃiile de educaŃie fizică/activităŃi 
sportive cu caracter de masă. 
- ExistenŃa proceselor verbale cu semnăturile elevilor 
pentru protecŃia muncii. 
- ConcordanŃă între planificare şi desfăşurarea lecŃiilor. 
- Realizarea evaluării predictive la aruncarea mingei de 

- Să se realizeze analiza evaluării predictive şi să se stabilească 
planul remedial 
- Participarea la cursuri de formare şi la lecŃiile colegilor cu 
experienŃă 
- Implicarea elevilor în competiŃiile de nivel local şi judeŃean 
- Diversificarea exersării în funcŃie de colectivele de elevi. 
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oină de pe loc, săritura în lungime de pe loc şi alergarea de 
viteză pe distanŃa de 50 
Aspecte de îmbunătăŃit: 
Nefinalizarea evaluării predictive la toate activităŃile de învăŃare 

6.  Istorie şi socio-umane 
 
Şcoli inspectate:  
 
Şcoala Gimnazială 
Maltezi, Liceul 
Tehnologic Făcăeni, 
Liceul Tehnologic 
Borduşani, Şcoala 
Gimnazială ,,Dimitrie 
Cantemir’’ Feteşti, 
Şcoala Gimnazială ,,Radu 
Vodă’’ Feteşti, Şcoala 
Gimnazială ,,Sf. Andrei’’ 
Slobozia, Liceul 
Pedagogic Slobozia, 
Liceul Tehnologic ,,Mihai 
Eminescu’’ Slobozia, 
Liceul Tehnologic 
Căzăneşti, Şcoala 
Gimnazială Ciochina şi 
Liceul Tehnologic ,,Sf. 
Ecaterina’’ Urziceni 
 

- în cazul profesorilor debutanŃi şi al profesorilor 
care au obŃinut definitivatul se remarcă o realizare 
necorespunzătoare/lacunară a documentelor şcolare 
(planificări calendaristice, planurile unităŃilor de învăŃare, 
prognoze didactice, instrumente de evaluare etc.); 

- lipsa sau utilizarea rară a unor strategii didactice 
care să motiveze şi să activizeze elevii; 

- proiectarea şi utilizarea în puŃine cazuri a 
tehnologiei moderne în procesul de predare-învăŃare-
evaluare; 

- necunoaşterea Regulamentului de inspecŃii în 
învăŃământul preuniversitar. 
 

- consilierea profesorilor în ceea ce priveşte realizarea 
corespunzătoare a documentelor şcolare (la nivelul unităŃii şcolare, 
prin întâlnirile  cu profesorii metodişti şi inspectorul de specialitate, 
 chiar prin activităŃile metodico-ştiinŃifice); 
- desfăşurarea unor activităŃi demonstrative metodico-ştiinŃifice 
care să evidenŃieze punerea în practică a unor strategii didactice 
care să 
 motiveze şi să activizeze elevii; 
- desfăşurarea unor activităŃi demonstrative metodico-ştiinŃifice 
care să evidenŃieze utilizarea corespunzătoare a mijloacelor T.I.C.; 
- participarea la cursuri de formare care să vină în sprijinul 
acoperirii nevoilor profesorilor, care  vin să îmbunătăŃească tocmai 
aceste aspecte negative; 
- prelucrarea Regulamentului de inspecŃii în învăŃământul 
preuniversitar în toate unităŃile de  învăŃământ, în cadrul Consiliului 
Profesoral şi cunoaşterea sa de către toate cadrele didactice. 
 

7. Informatică 
 
 

- Laboratoarele de informatică (de regulă cele din şcolile 
gimnaziale) au o  parte din calculatoare defecte şi lipsesc 
mijloacele financiare pentru reparaŃii şi upgrade.  
- Elevii lucrează câte doi sau mai mulŃi la un calculator, 
ceea ce poate conduce la scăderea calităŃii actului didactic. 
- Conexiunile la internet funcŃionează la parametri (viteză 

- Se vor lua măsuri pentru punerea în stare de  funcŃionalitate a 
calculatoarelor din laboratoarele de informatică, pentru a sigura 
accesul elevilor la staŃii de lucru în timpul orelor la Informatică, 
TIC, CDŞ în specialitate. 
- Impreună cu comunitatea locală, directorul sa gasească resurse 
pentru a imbunataŃi laboratoarele informatică 
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de transfer, fiabiliate) insuficienŃi pentru folosirea 
simultană cu întrega clasă de elevi. 
- Unii profesori (mai ales în mediul rural) sunt necalificaŃi. 
 
 
 
 
 

- Conexiunea  laboratoarelor de informatică la internet de mare  
viteză. 
- participarea profesorilor necalificaŃi la cursurile de formare şi la 
cursurile de reconversie profesională– de tehnologia informaŃiei şi  
comunicaŃiilor. 

8. Franceză 
Şcoli inspectate:  
 

Şcoala 
Gimnazială nr.2 Slobozia, 
Şcoala Gimnazială 
nr.3Slobozia, Liceul 
Teoretic ’’Carol I’’ 
Feteşti, Şcoala 
Gimnazială ’’Ferdinand 
I’’ Movila, Liceul 
Tehnologic Făcăeni, 
Şcoala Profesională 
Vlădeni, Şcoala 
Gimnazială Platoneşti, 
Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară 
,Liceul Tehnologic CCF 
Feteşti, Şcoala 
Gimnazială ’’Alexandru 
Odobescu’’ Urziceni, 
Liceul Tehnologic 
’’Sf.Ecaterina”  Urziceni. 
 

- Prognozele didactice  sunt în concordanŃă cu programa 
şcolară. 
- Profesorul prezintă cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice 
specifice disciplinei de predare. 
- Planificarea calendaristică anuală şi planurile unităŃilor de 
învăŃare au fost realizate pe baza unei lecturi personalizate 
a programei şcolare. 
- Există un portofoliu bine întocmit. 
- Sunt utilizate strategii didactice corespunzătoare 
învăŃământului bazat pe competenŃe. 

 

- Să folosească mijloacele T.I.C. pentru a stârni interesul elevilor 
pentru limba franceză. 
- Să folosească metode didactice activ-participative. 
- Să organizeze elevii pe grupe de lucru şi să le. 
- Să includă activităŃi de tratare diferenŃiată a elevilor. 
-Să participe la programe de formare de specialitate. 
Să diversifice strategiile de evaluare 
-Exploatarea unor texte autentice altele decât cele  
din manual pentru a trezi interesul elevilor. 
  -Să amenajeze în interiorul şcolii un spaŃiu rezervat 
 Francofoniei. 
 
 

9.  Limba engleză 
1. – Aplicarea testelor 

- Au fost realizate planificările calendaristice cu 
respectarea programei școlare, respectându-se nivelul de 

- Planul de remediere elaborat în urma aplicării  testelor inițiale să 
acopere toate lacunele observate și să se regăsească în planificările 
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inițiale (elaborarea 
subiectelor, 
evaluarea, măsuri 
propuse pentru 
ameliorare/ 
remediere). 
2. – Realizarea 
planificărilor, ținînd 
seama de rezultatele 
testelor inițiale, pe 
nivelul fiecărei clase, 
de profilul acesteia. 
3. – Aprobarea 
planificărilor pentru 
opționale. 
4. – Portofoliul 
profesorului de limba 
engleză/ al comisiei 
metodice. 
5. – Asistența la o oră 
de curs a unui cadru 
didactic debutant/ 
necalificat. 
 

pregătire al elevilor și profilul acestora. 
- Au fost aplicate testele inițiale, rezultatele obținute în 
urma evaluării acestora au fost centralizate si a fost 
elaborat un plan de măsuri ce se regăsește în planificările 
cadrelor didactice. 
- Portofoliul profesorului de limba engleză și al comisiei 
metodice de limbi moderne respectă structura transmisă de 
către inspectorul de specialitate în cadrul Consfătuirilor 
județene. 
- Cadrele didactice inspectate au elaborat planuri de lecție, 
corelate cu planificarea calendaristică și cu programa 
școlara. 
- Metodele și procedeele utilizate au fost tradiționale, 
expozitive. 
- Mijloacele de învățământ utilizate sunt fișele de lucru și 
manualul. 
- Profesorii colaborează cu elevii, încurajându-i pe aceștia 
să participle la activitățile didactice propuse. 
 

întocmite de către cadrele didactice. 
- Cadrele didactice debutante/ necalificate să  întocmească 
săptămânal schițe de planuri de lecție, respectându-se structura 
acestora conform  ghidurilor metodologice. 
- Limba engleză să fie utilizată ca mijloc de comunicare pe tot 
parcursul desfășurării activității  didactice. 
- Motivarea elevilor în învățarea limbii engleze să se realizeze prin 
folosirea metodelor didactice  
active-participative și a mijloacelor de învățământ moderne. 
- Să se realizeze interasistențe, punându-se accentual  pe aplicarea 
metodelor didactice moderne, gestionarea timpilor didactic, lucrul 
diferențiat, evaluarea formativă a elevilor și progresul realizat  
de către aceștia. 
- Participarea la activitățile metodico-științifice și  la cursurile de 
formare continuă organizate de ISJ și CCD Ialomița 
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10. ÎnvăŃământ 
preşcolar 

- Întocmirea, în urma evaluării iniŃiale, a unor programe de 
recuperare, de măsuri ameliorative cu obiective mult prea 
generale, fără măsuri clare, concrete, simple care să vină în 
beneficiul real al copiilor; 
- Necorelarea planurilor manageriale ale comisiilor 
metodice cu planurile manageriale ale directorului şi lipsa 
unei viziuni unitare a conŃinutului mapei comisiilor 
metodice; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Verificarea în cadrul inspecŃiilor tematice de  specialitate, a 
dezbaterii în cadrul comisiilor a temelor care reflectă nevoile reale 
ale copiilor şi aplicarea unor strategii alternative pentru optimizarea 
procesului didactic (activităŃi de recuperare verificabile in Caietul 
de prezenŃă şi evidenŃa a activităŃii educatoarei); 
- Consilierea individuală a cadrelor didactice 
din învăŃământul preşcolar, de către inspectorii 
 de specialitate, metodişti ISJ, mentori, coordonatori  
de centre pedagogice, în vederea planificării eficiente, corecte şi 
creative a Curriculumului preşcolar şi asigurarea unei oferte 
atractive pentru activităŃile opŃionale; 
Dezbaterea în cadrul acŃiunii de formare continuă din data de 11.12. 
2012, a conŃinutului mapei Comisiei metodice şi a întocmirii 
diagramei activităŃilor 

11. ÎnvăŃământ primar 
1. Rezultatele 
evaluarii initiale si 
masurile de 
ameliorare/ remediere 
propuse 
2. Planificarea 
calendaristica, 
proiectarea unitatilor 
de invatare/tematice 
(unitati tematice 

- in 85% din scoli au fost aplicate testele de evaluare 
initiala fiind elaborat un plan de 
recuperare/dezvoltare; 

- in 75% din scoli invatatorii au intocmit 
documentele de proiectare; 

- optionalele au fost aprobate si vizate in majoritatea 
cazurilor; 

- mapa Comisiei metodice a fost completata cu toate 
documentele necesare in 95% din scoli; 

 

- revenire in scolile in care s-au constatat deficiente   
(sem. I) 
- curs de formare dedicat invatatorilor debutanti si 
necalificati  (05.11.2012 – 09.11.2012) 
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pentru clasa 
pregatitoare) 
3. Aprobarea 
programelor pentru 
disciplinele optionale 
si verificarea avizarii 
de catre inspectorul 
scolar de specialitate 
4. Verificarea 
documentelor 
comisiei metodice. 
 

12.  Geografie  
Rezultatele evaluării 
iniŃiale şi măsurile de 
ameliorare/ remediere 
propuse; 
Planificarea 
calendaristică, 
proiectarea unităŃilor 
de învăŃare ; 
Aprobarea 
programelor pentru 
disciplinele opŃionale 
şi verificarea avizării 
de către inspectorul 
şcolar de specialitate; 
 

- Au fost aplicate teste iniŃiale în urma cărora s-au elaborate 
măsuri de remediere; 
- Au fost realizate planificările calendaristice cu respectarea 
programei școlare în vigoare, respectându-se nivelul de pregătire 
al elevilor și profilul acestora. 
-La  comisia metodică Om şi Societate sunt întocmite : planul 
managerial pentru anul şcolar 2012-2013, documente de 
planificare/proiectare, graficul activităŃilor pentru anul şcolar în 
curs. 
-Elaborarea necorespunzătoare a programelor pentru disciplinele 
opŃionale; 
- Disciplinele opŃionale nu sunt avizate de către inspectorul de 
specialitate; 
-Nu sunt întocmite corect proiectele de lecŃie; 
-Nu toate cadrele didactice asistate la lecŃie au folosit material 
didactic de specialitate( hărŃi, atlase geografice, reviste de 
specialitate, ). 
-Nu sunt folosite elementele TIC în activitatea didactică. 
-Predomină metodele și procedeele  tradiționale, expozitive. 
 

- Întocmirea corespunzătoare a programelor pentru disciplinele opŃionale; 
- Antrenarea elevilor în lucru cu harta; 
- Antrenarea tuturor elevilor în actul didactic cu precădere a celor cu 
interes mai slab pentru  activităŃile şcolare; 
- Introducerea unor exerciŃii practico-aplicative  pentru fixarea 
cunoştinŃelor dobândite şi formarea cunoştinŃelor specifice pe disciplină; 
- Aplicarea lecturii în timpul lecŃiilor; 
- Folosirea resurselor TIC în activitatea didactică; 
- Realizarea unui demers didactic prin care să se îmbine activităŃile 
frontale cu cele individuale şi de grup, cât şi utilizarea materialului 
didactic de către toŃi elevii; 
- InsistenŃe asupra întocmirii corecte  a proiectelor de lecŃie; 
- Utilizarea unor metode activ-participative şi a  unor mijloace de 
învăŃământ variate şi adecvate conŃinuturilor transmise. 
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13. Biologie -În majoritatea unităŃilor de învăŃământ inspectate, 
profesorii au întocmit planificările calendaristice în 
conformitate cu programele şcolare în vigoare. De 
asemenea, proiectarea unităŃilor de învăŃare a fost realizată 
în concordanŃă cu planificarea calendaristică şi 
conŃinuturile ştiinŃifice. 
- În cadrul comisiilor metodice, coordonate fie de profesori 
de biologie, fie de profesori de alte specialităŃi, există 
planul managerial pentru anul şcolar 2012-2013 şi tematica 
activităŃilor metodice. 
- În unele şcoli inspectate se predau opŃionalele EducaŃie 
pentru sănătate, şi  ÎnvăŃarea pentru societatea 
cunoaşterii, opŃional prin ordinul ministrului nr. 
4572/06.07.2011, aprobat în Consiliul de AdministraŃie 
al şcolii, care având programe la nivel naŃional, nu necesită 
avizul inspectorului de specialitate. 
- Unele unităŃi de învăŃământ au laborator de biologie. 
- Unele cadre didactice folosesc metode activ-participative, 
predarea în sistemul Ael. 
- Uneori mijloacele de învăŃământ sunt folosite puŃin, 
ineficient. 
- ConŃinuturile ştiinŃifice transmise nu sunt pregătite 
întotdeauna cu rigurozitate. 
- Schema lecŃiei nu este întotdeauna clară şi eficientă. 
- Nu se lucrează diferenŃiat cu elevii cu nevoi speciale.  
- Forma predominantă de organizare a activităŃii este 
frontală, individuală. 
 
 

- Realizarea planificărilor calendaristice în oncordanŃă cu 
programele şcolare în vigoare, a proiectările pe unităŃi de învăŃare;  
- Pregătirea mai riguroasă a conŃinuturilor ştiinŃifice transmise; 
- Utilizarea unor metode activ-participative şi a unor mijloace de 
învăŃământ variate şi adecvate onŃinuturilor transmise; 
- Includerea în cadrul proiectării didactice a elementelor de tratare 
diferenŃiată a elevilor; 
- Realizarea unei scheme a lecŃiei la tablă, cât mai clare şi eficiente; 
- O mai bună integrare a elementelor de evaluare în cadrul strategiei 
didactice şi utilizarea unor  
metode de evaluare diverse; 
- Organizarea activităŃilor didactice  pe grupe de elevi pentru a 
stimula învăŃarea prin cooperare; 
- Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de formare pe metodică, 
din oferta C.C.D. şi la cursurile de  perfecŃionare prin grade 
didactice. 
 

14. Limba Rromani; - Evaluarea iniŃială a fost susŃinută, rezultatele au fost  
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Istoria şi tradiŃiile 
rromilor 
 

analizate şi obiectivele activităŃii didactice sunt stabilite în 
concordanŃă cu aceste rezultate. La disciplina, Istoria şi 
tradiŃiile rromilor, rezultatele reflectă un nivel scăzut de 
cunoaştere din partea elevilor, la clasele  unde se studiază, 
din Şcoala Gimnazială Bărbuleşti, Şcoala Gimnazială 
Roată, Şcoala Gimnazială Borăneşti; 
- Planificările calendaristice şi proiectarea unităŃilor de 
învăŃare sunt realizate; 
- Disciplina Limba rromani este predată, la Şcoala 
Gimnazială Bărbuleşti, de două cadre didactice 
necalificate. Proiectarea activităŃii didactice este întocmită 
în conformitate cu metodologia specifică studierii acestei 
discipline. Sunt lacune în ceea ce priveşte desfăşurarea 
actului educaŃional – nu sunt utizate metode de predare-
învăŃare care să determine învăŃarea activă şi gândirea 
critică a elevilor. 

15.  Educatie muzicală şi 
educaŃie plastică 

Concordarea activitătilor didactice cu planificarea 
calendaristică. 
Strategiile didactice folosite sunt centrate pe elev (elevi), 
individual sau în echipă. 
(ExerciŃii de tip gradual, motivarea şi încurajarea elevilor, 
etc.) 
 

Nu toti elevii au cunostiinŃe teoretice suficiente.Planificările au un 
caracter zonal şi nu sunt  personalizate pe unităŃi şcolare si pe 
posibilităŃile  elevilor intelectuale şi material. ExcepŃie fac  
planificările de la Liceul de Artă, ele fiind elaborate  in functie de 
nivelul şi nevoile eleviilor (liceul având parte numai de cadre 
didactice calificate). 
Folosirea excesivă a metodelor teoretice în detrimentul celor 
practice aplicative. Exceptie face Liceul de Artă. Având în vedere 
activitatea artistico-plastică şi  muzicală din unitatile scolare ale 
jud. IalomiŃa  putem concluziona ca aceasta poate fi impartită in 
doua categorii: 
- Activitate desfasurată de cadre didactice calificate care se ridică la 
standardele programelor şcolare. 
- Activitate desfasurata de cadre didactice necalificate care trebuie 
îmbunătăŃită prin organizarea unor colocvii de specialitate zonale. 
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� CONCLUZII ÎN URMA INSPECłIEI TEMATICE LA SPECIALITATE 
 
 
 
1. Activitatea cadrelor didactice este predominant frontală, demersul didactic încă 

este centrat pe profesor, se folosesc metode tradiŃionale, nu se lucrează 
diferenŃiat, măsurile de remediere au un caracter general şi nu remediază 
punctual lacunele constatate;  
Recomandări:  

- acŃiuni metodice având ca temă adaptarea strategiilor didactice la nivelul şi la 
specificul clasei;  

- inspecŃii generale şi tematice, care să urmărească metodele utilizate de profesori în 
activitatea zilnică, la clasă;  

- cursuri de formare privind tipuri, metode şi forme de evaluare ( scop, utilizare, 
eficienŃă etc.) 

 
2. Cadrele didactice nu sunt pregătite pentru lecŃie ( la activităŃi asistate, fără a fi 

anunŃate)  
Recomandări:  

- realizarea de interasistenŃe la nivelul comisiilor metodice;  
- realizarea de asistenŃe de către directorul şcolii;  
- inspecŃii tematice de o zi care să urmărească, în special, calitatea activităŃii 

personalului didactic.  
3. Nu se foloseşte materialul didactic adecvat, intuitiv, pentru accesibilizarea 

noŃiunilor predate, nu se folosesc noile tehnologii. 
Recomandări:  

- la acŃiunile metodice, se va insista asupra folosirii TIC în lecŃii, acolo unde acest 
lucru este posibil, şi asupra folosirii materialului didactic. 

4. Laboratoarele nu sunt funcŃionale sau sunt puŃin folosite. 
Recomandări:  

- la disciplinele la care utilizarea laboratorului este absolut necesară, se va insista 
asupra acestui aspect, in cursurile de formare, în acŃiunile metodice, în 
comunicările de la nivelul ISJ IalomiŃa, cu directorii.  

5. Programele de pregătire suplimentară nu funcŃionează întotdeauna eficient. 
Recomandări:  

- directorul unităŃii de învăŃământ va verifica, acolo unde este cazul, realizarea 
acestui program de pregătire suplimentară; 

- responsabilizarea directorilor şi a cadrelor didactice în privinŃa nivelului de 
cunoştinŃe al elevilor care ajung să susŃină examene naŃionale.  

6. Elevii nu sunt suficient antrenaŃi în concursuri extraşcolare şi extracurriculare, 
care să asigure dezvoltarea unor competenŃe necesare şi în studiul disciplinei la 
clasă; 
Recomandări:  

- colaborarea mai eficientă la nivelul şcolii între profesori şi consilierul educativ 
pentru stabilirea unor programe, concursuri extraşcolare, extracurriculare adecvate 
elevilor din şcoala respectivă, programe care să răspundă unor nevoi reale ale 
elevilor si cadrelor didactice.  

- urmărirea în cadrul inspecŃiei generale a eficienŃei  reale a activităŃilor educative. 
7. La unele discipline există un număr mare de cadre didactice necalificate sau 

debutante.  
Recomandări:  
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- organizarea cursurilor de formare adecvate nevoii de formare a cadrelor didactice.  
 

V. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI JUDEȚENE ȘI NAȚIONALE 
V.1. Olimpiada Județeană 2012-2013 
 
V.1.1. Statistica privind numărul elevilor participanți la olimpiade județene 2012-2013 

 
 

NR. 
CRT. 

DISCIPLINA NR. TOTAL 
ELEVI 
PARTICIPANȚI 

1 Olimpiada de limbă, comunicare și literatura 
română 

191 

2 Olimpiada de matematică 242 

3 Olimpiada de limba franceză 92 

4 Olimpiada de limba engleză 146 

5 Olimpiada de istorie 64 

6 Olimpiada de discipline socio-umane 49 

7 Olimpiada de geografie 72 

8 Olimpiada de biologie 119 

9 Olimpiada de informatică 41 

10 Olimpiada de fizică 106 

11 Olimpiada de chimie 37 

12 Noul Testament – Seminarii Teologice 4 

13 Olimpiada de religie 118 

14 Olimpiada de discipline tehnice 61 

15 Olimpiada de educație tehnologică 27 

16 Olimpiada națională a sportului școlar 132 

17 Olimpiada de arte vizuale, arhitectură și istoria 
artelor 

113 

18 Olimpiada de interpretare instrumentală clasele 
III-VIII 

9 

19 Olimpiada de interpretare vocală și 
instrumentală, studii teoretice muzicale 

4 

20 Olimpiada de tehnologia informației 60 

TOTAL 1687 

          Sursa: ISJ IalomiŃa 
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V.1.2. Statistică privind premiile obținute la olimpiadele județene 2012-2013 

 

NR. 
CRT. 

DISCIPLINA 
NR. 

PREMII 
OBȚINUTE 

PREMIUL 

I II III MENȚIUNE 

1 Olimpiada de limbă, comunicare 
și literatura română 

73 8 5 3 57 

2 Olimpiada de matematică 18 18 - - - 

3 Olimpiada de limba franceză 35 3 8 11 13 

4 Olimpiada de limba engleză 44 6 5 16 17 

5 Olimpiada de istorie  27 5 5 5 12 
6 Olimpiada de științe socio-

umane 
33 

6 6 9 12 
7 Olimpiada de geografie 22 5 4 2 11 
8 Olimpiada de biologie 32 5 4 6 17 
9 Olimpiada de informatică 20 4 4 4 8 

10 Olimpiada de fizică 56 16 13 12 15 
11 Olimpiada de chimie  18 5 4 4 5 
12 Noul Testament – Seminarii 

Teologice 
1 1 - - - 

13 Olimpiada de religie 25 6 5 5 9 
14 Olimpiada de discipline tehnice 49 19 14 10 6 
15 Olimpiada de educație 

tehnologică 
22 4 3 4 11 

16 Olimpiada națională a sportului 
școlar 

93 

33 32 28 -  
17 Olimpiada de arte vizuale, 

arhitectură și istoria artelor 
31 

5 5 5 16 
18 Olimpiada de interpretare 

instrumentală clasele III-VIII 
9 

- 1 4 4 
19 Olimpiada de interpretare vocală 

și instrumentală, studii teoretice 
muzicale 

4 4 - - - 

20 Olimpiada de tehnologia 
informației 

29 6 4 6 13 

TOTAL 641 159 122 134 226 

    Sursa: ISJ IalomiŃa 
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V.2. Olimpiada națională 2012-2013 
V.2. 1. Statistică privind nr. de elevi participanți la olimpiade naționale 2012-2013 

 

NR. 
CRT. 

DISCIPLINA 
NR. TOTAL 

ELEVI 
PARTICIPANȚI 

1 Olimpiada de matematică 18 

2 Olimpiada de limba franceză 8 

3 Olimpiada de limba engleză 2 

4 Olimpiada de istorie 5 

5 Olimpiada de discipline socio-umane 6 

6 Olimpiada de geografie 5 

7 Olimpiada de biologie 5 

8 Olimpiada de informatică 4 

9 Olimpiada de fizică 11 

10 Olimpiada de chimie 4 

11 Noul Testament – Seminarii Teologice 1 

12 Olimpiada de religie 6 

13 Olimpiada de discipline tehnice 19 

14 Olimpiada de educație tehnologică 4 

15 Olimpiada națională a sportului școlar 1 

16 Olimpiada de arte vizuale, arhitectură și istoria 
artelor 

5 

17 Olimpiada de interpretare instrumentală 
clasele III-VIII 

- 

18 Olimpiada de interpretare vocală și 
instrumentală, studii teoretice muzicale 

4 

19 Olimpiada de tehnologia informației 5 

TOTAL 125 

           Sursa: ISJ IalomiŃa 
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VI.  ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC ACTIVITĂłI 
DE FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECłIONARE PERIODICĂ A 
PERSONALULUI  DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Casa Corpului Didactic IalomiŃa, în anul şcolar 2012 – 2013, şi-a desfăşurat 
activităŃile în concordanŃă, cu obiectivele ISJ IalomiŃa, dar şi cu nevoile de formare 
exprimate de personalul din învaŃământul preuniversitar. Ca prioritate a fost considerată 
perfecŃionarea şi formarea continuă a personalului didactic din judeŃ. În acest sens, 
C.C.D. IalomiŃa a colaborat permanent cu I.S.J., bazându-se pe valorificarea potenŃialului 
uman al instituŃiilor de învăŃământ din judeŃ, cu care dezvoltă un parteneriat eficient. 
Toate activităŃile proiectate/organizate/derulate au avut drept criterii  următoarele 
componente: calitatea, echitatea şi eficienŃa. Evaluarea perioadei parcurse, rezultatele 
obŃinute, vor constitui noi argumente pentru o nouă planificare. 

Planul managerial al CCD IalomiŃa pentru anul şcolar 2012 – 2013 a fost 
fundamentat pe: 

�DirecŃiile strategice ale MEN pentru perioada 2012-2013; 
�Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar JudeŃean IalomiŃa pentru perioada 
2012 – 2013; 
�Planul de Dezvoltare InstituŃională a CCD IalomiŃa. 
Obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor umane sunt: 

• identificarea domeniilor formării profesionale; 
• asigurarea condiŃiilor necesare desfăşurării procesului de formare 

continuă; 
• asigurarea condiŃiilor de desfăşurare a activităŃilor de formare continuă 

la  nivelul unităŃilor de învăŃământ şi a judeŃului; 
 

VI.1. Programe de formare continuă pentru personalul din învăŃămîntul 
preuniversitar 

 
a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de Centrul NaŃional 

de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar : 

  

Denumirea 
programul
ui 

Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr.  
credite 

Nr. 
participa
nŃi 

Cost total **  Cost credit/ 
cursant *** 

Consiliere 

şi orientare 

Nr.7430/28.12.20
11 

25 21 4800 0,079 lei 

Euro-
manager 
şcolar  

OM 
3876/02.05.2012 

25 240 Programe de formare 
organizat , coordonat şi 
monitorizate în cadrul 
proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/5437
9,  „Profesionişti în 
EducaŃie Europeană şi 
Reformă". 

- 

Total 
programe 

2 25 Total 
participan
ti 

261  
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    Sursa: ISJ IalomiŃa 
 
 

b) Programe de formare ale altor instituŃii, acreditate de CNFPIP şi derulate prin 
CCD 
 

 

Furnizorul 
programului 
acreditat 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei 
de 
acreditare 

Nr.  
credite 

Nr. 
particip
anŃi 

Cost total** Cost 
credit/ 
cursant*
** 

Academia 
NaŃională de 
InformaŃii 
Mihai Viteazul 
Bucuresti  

OSCINT pentru 

Management 

EducaŃional 

Preuniversitar  

 
 

OMECTS 
6545/12.12.2
011 

25 50 Curs in cadrul 
proiectului 
,,Dezvoltarea 
competenŃelor 
manageriale ale 
personalului 
didactic cu funcŃii 
de conducere, 
îndrumare şi 
control din sistemul 
preuniversitar, în 
societatea 
cunoaşterii – 
OSCINT 2009; ID – 
63376”. 

- 

CCD GalaŃi 

Managementul 
clasei. 
Managementul 
crizei. 

O.M. 
 nr.6170/ 
17.11.2011 

20 270 Programe de 
formare organizat , 
coordonat şi 
monitorizate în 
cadrul proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/
54379,  
„Profesionişti în 
EducaŃie 
Europeană şi 
Reformă". 

- 

CCD GalaŃi ECDL –complet  Decizia 
CNFP  
 nr.496/ 
16.02.2009  
 

25 60 Programe de 
formare organizat , 
coordonat şi 
monitorizate în 
cadrul proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/
54379,  
„Profesionişti în 
EducaŃie 
Europeană şi 
Reformă". 

 

Centrul 
NaŃional de 
Evaluare şi 
Examinare 

Coordonatele 
unui nou cadru 
de referinŃă al 
curriculumului 

OMEN 
3425/ 
20.03.2013 

15 225 Programe de 
formare organizat , 
coordonat şi 
monitorizate în 
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naŃional cadrul proiectului 
POSDRU/55/1.1/S/
25088,  „Accesul la 
educaŃie şi formare 
profesională 
iniŃială’’ 

 Total programe 3 - Total 
particip
anŃi 

605  

 
c)Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată  

M.E.N. 

 
 
  d) Programe/ ActivităŃi specifice desfăşurate în  mediul rural 

 

Localitatea 
Titlul 
programului 

Durata 
cursului 

Nr. participanŃi 
Cost 
total** 

Cost 
ora/cursant*** 

Căzăneşti  “Biblioteca 
şcolara – spaŃiu 
ideal de informare 
şi comunicare’’ 

- 

30 

- - 

Munteni Buzău  “Biblioteca 
şcolara – spaŃiu 
ideal de informare 
şi comunicare’’ 

- 

25 

- - 

 
 

e) Programe/ ActivităŃi destinate educaŃiei adulŃilor (părinŃilor, tinerilor, romilor 
din zonele defavorizate şi altor grupuri Ńintă din afara sistemului de învăŃământ 
preuniversitar)  

  
Localitatea Titlul  

programului 
Grupul 
Ńintă 

Durata 
cursului 
(nr.ore) 

Nr.  
paricipanŃi 

Cost 
total 
** 

Cost 
ora/cursant*** 

Nr. 
crt. 

Tema 
Dura 
ta 

Nr. 
cursanŃi 

Cost  
total** 
 

Cost 
ora/cursant*** 

1. 
„Metodica instruirii – Abilitare 
curriculara” 

24 32 1612,80 2.1 ron 

2. 

Strategii de aplicare a curriculumului 
pentru învăŃământul preşcolar. 
managementul grupei / modalităŃi de 
organizare a spaŃiului educaŃional 

24 42 2772 2,75 ron 

3. „ÎnvăŃătorul clasei I”, 24 32 1612,80 
2,1 ron 

 

4. 
,, Corectarea  tulburărilor de limbaj ce 
către educatori/ învăŃători în unităŃile 
unde nu există profesor logoped’’ 

24 16 384 1 ron 

5. ,,EducaŃia nonformală. Noi dimensiuni’’ 40 120 4800 1 ron 
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Slobozia 
Traian 
Bărbuleşti  

Formare 
mediatori 
şcolari  

Mediatori 
şcolari  

36 
3 

- - 

Bărbuleşti 
Traian 
Borăneşti 
Slobozia 
Ograda 
Feteşti 

Noi îŃi dăm 
recomandarea 

Elevi de 
etnie romă 
şi părinŃii 
acestora 

 
 
 
- 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

• MenŃionez că este vorba despre un Program NaŃional, coordonat de MEN, în 
parteneriat cu UNICEF, derulat la începutul anului 2013.Cursurile nu s-au 
desfăŃurat în judeŃul IalomiŃa, iar grupul Ńintă a cuprins mediatori şcolari din 
toată Ńara. 

• În cadrul programului ,, Noi îŃi dăm recomandarea’’, organizaŃia Partida 
Romilor Pro Europa IalomiŃa, a desfăşurat o campanie de informare şi 
conştientizare cu privire la importanŃa educaŃiei şcolare, în acest sens 
stimulându-se înscrierea elevilor de clasa a VIII-a pe locurile distincte din 
învăŃământul liceal de stat. 

 
VI.2.. SituaŃii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de 
provenienŃă 
a) 
 

Categoria de 
personal 

Nr. posturi-
cf. machetei  
transmise de 
ISJ 

Nr. 
personal 
existent 
în judeŃ 

Nr. personal participant la acŃiuni de 
formare desfăşurate în anul şcolar 
2012-2013 

Personal didactic: 
2800 

 
2670 

 
1021 

Ed. 
nonformala 
120 

Cursuri 
PEER 
570 

-educatoare 
416 

 
416 

 
52 21 134 

-învăŃători/institutori 
779 

 
779 

 
57 34 187 

-profesori 
1604 

 
1604 

 
206 65 143 

-maiştri instructori 45 38  - 26 
-personal didactic cu 
funcŃii de conducere, 
de îndrumare şi de 
control 

159 159 42 - 80 

Personal didactic 
auxiliar 

220 220 - - - 

Personal nedidactic 458 458 - - - 
Total 6322 6185 1047 120 570 

 
b) 
 

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanŃi 

urban  14 630 64 420 
rural  2 417 56 150 
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Total 16 1047 120 570 

 
 
VI.3. AcŃiuni în domeniul informării, documentării şi consultanŃei 
 

S-a asigurat informare, documentare şi consultanŃă pentru cadrele didactice şi 
didactice auxiliare pe probleme de formare şi de organizare a activităŃilor cu elevii. Cu 
prilejul reuniunilor periodice ale managerilor şcolari şi cadrelor didactice, s-au prezentat 
principalele aspecte ale formării continue / perfecŃionării periodice, precum şi calendarul 
acestora. Subiectele de interes au fost manualele şcolare, literatura psihopedagogică şi 
metodică, programele şcolare, programele pentru susŃinerea gradelor didactice de către 
cadrele didactice. 

A fost îndrumată activitatea de documentare şi cercetare metodică, ştiinŃifică a 
cadrelor didactice de către metodişti şi directorul CCD. Au fost consiliaŃi şi îndrumaŃi 
responsabili cu perfecŃionarea din unităŃile şcolare. 

Metodiştii CCD au participat la acŃiunile metodice desfăşurate în semestrul I si 
semestrul II. A fost asigurată consultanŃă de specialitate cadrelor didactice care au 
solicitat programe pentru susŃinerea gradelor didactice la sediul CCD, au fost consiliate 
cadrele didactice care doresc să urmeze cursuri de formare continuă/perfecŃionare, în 
funcŃie de vechime, grad şi nevoi de formare identificate. 
         Metodiştii CCD au participat la InspecŃia Şcolară Generală conform graficului 
elaborat de I.S.J. Ialomita, după cum urmează: Grup Şcolar ,,Sf. Ecaterina” Urziceni, 
GPN Manasia, GSA Reviga, Şcoala cu clasele I-VIII Mărculeşti, Şcoala cu clasele I-VIII 
SudiŃi, Şcoala cu clasele I-VIII Cosâmbeşti şi a fost oferită asistenŃă metodică şi 
psihopedagogică personalului didactic în vederea formării continue şi perfecŃionării 
periodice, prin îndrumare şi monitorizare. 

A fost coordonată şi monitorizată activitatea C.D.I.-urilor din judeŃ, finanŃate prin 
O.M.330/13.02.2007, O.M.4961/28.08.2006 şi cu fonduri locale. Au fost vizitate 
următoarele unităŃi şcolare: Liceul Tehnologic  łăndărei, Şcoala Gimnazială,, Ion Heliade 
Rădulescu’’ Urziceni, Colegiul NaŃional Grigore Moisil Urziceni, Liceul Tehnologic  
Mihail Kogălniceanu, Şcoala cu Gimnazială Gura IalomiŃei. 

Metodişti au organizat şi coordonat, activităŃile în Filialele înfiinŃate de către Casa 
Corpului Didactic IalomiŃa în şcolile din łăndărei (Liceul Tehnologic  łăndărei), 
Urziceni (Şcoala nr.2 Urziceni) şi Feteşti (Şcoala Gimnazială nr.7 « Aurel Vlaicu » 
Feteşti). 
 
VI.4. ActivităŃi ştiinŃifice, metodice şi culturale 
 

Denumirea 
activităŃii 

Tipul activităŃii: 
simpozioane/sesi
uni/ schimburi 
de experienŃă 

Locul desfăşurării 
activităŃii 
(CCD, filiale, CDI, 
unităŃi de 
învăŃământ) 

Nr. partici 
panŃi 

Cost total** 
 

Cost 
ora/parti
cipant 
*** 

1. 
„Şcoala şi 
ViaŃa” 

Simpozion 
NaŃional 

Centrul Cultural 
„Ionel Perlea” 
Slobozia 

36 

1440 
(taxa 
participanŃi) 
 

3,39 ron 

Total 
activităŃi 

1 - 
Total 
participanŃi 

36 - 

 
Simpozionul NaŃional „Şcoala şi ViaŃa” - „Abordări interdisciplinare şi transdisciplinare 
în educaŃia şcolară’’, finalizat în 7 iunie 2013 cu prezentarea celor mai bune lucrări. 




