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I.CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-CULTURAL, REFORMATOR 

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Introducere 

 

Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. 

(Nicolae Iorga) 

Efortul în sine nu constituie un scop, ci calea până la el. 

Traversăm o perioadă complexă din toate punctele de vedere: social, economic, cultural, 

politic etc.  Şcoala este parte a unui sistem în transformare, vizând obiective specifice pe 

termen scurt, mediu, lung, un sistem  supus mobilităţii privind personalul didactic, 

programele şcolare, infrastructura etc.    Sunt momente când este nevoie de contribuţia 

fiecăruia pentru finalizarea proceselor (evaluare, îndrumare anticipate de diagnoză şi 

prognoză) în ansamblul lor.  

Mihai Eminescu a fost strâns legat de şcoală, de sistemul de educaţie de atunci. A 

demonstrat o înţelegere profundă a fenomenului şcolar şi a anticipat evoluţia acestuia în 

strânsă relaţie cu complexitatea epocilor pe care la traversează (Şcoala va fi şcoală când 

omul va fi om şi statul va fi stat.). 

După 1990 sistemul de educaţie din România a evoluat. Au avut loc schimburi de experienţă 

cu sisteme diferite de educaţie din toată lumea. A fost deschisă calea spre inovaţie din toate 

punctele de vedere. Specificul şcolii presupune feedback pe termen lung cu evaluări 

sistemice având în vedere cel puţin o generaţie școlară, pentru ca rezultatele să nu fie 

alterate statistic. După cum s-a constatat, cele mai bune soluţii apar odată cu timpul. S-a 

demonstrat, de asemenea, că şcoala şi oamenii ei au răbdare, sunt profesionişti şi n-au uitat 

esenţa educaţiei. 

Judeţul Prahova a câştigat la nivel naţional prin calitatea actului didactic, consecvenţă, 

perseverenţă, printr-o verticală a demnităţii şcolii pe care o promovează până la nivel de 

performanţă. 

Noi îndrăznim să promitem o didactică mare, adică o artă universală de a învăţa toate pe 
toţi. Şi anume de a învăţa în mod sigur, cu succes; iute, se înţelege, însă fără greutate şi 
dezgust pentru învăţător şi şcolar, ci, dimpotrivă, cu plăcere pentru amândouă părţile; 
temeinic, nu superficial şi cu scop numai formal, ci aşa încât şcolarii să ajungă la o cultură 
ştiinţifică adevărată, să dobândească moravuri curate şi o religiozitate adevărată. 

(Comenius, Didactica Magna) 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Comenius
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Comenius&d=Didactica+Magna
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Contextul legislativ în anul şcolar 2013-2014 

 
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc a 

fost reglementat prin următoarele documente: 
 

  LEGEA EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE 

începând din 10.02.2011  

  ORDIN NR. 

 5635 /31.08.2011 

 privind structura anului şcolar 2012 – 2013  

  ORDIN nr. 
3753/9.02.2011 

privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în 
sistemul naţional de învăţământ; 

 

  ORDIN NR. 
5552/7.10.2011 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor 
măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 
învăţământ 

Monitorul Oficial 
nr. 0713 din 10 
Octombrie 2011 
 

  ORDIN nr.  

5488 /29.09.2011 

privind aprobarea regulamentului-cadru pentru 
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare 

Monitor oficial al 
României, Partea I, 
nr.733/19.X.2011 

  ORDIN 
NR.5553/7.10.2011 

pentru aprobarea Metodologiei ECTS-SECT a 
învăţământului universitar de scurtă durată, 
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 
institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul 
I de studii universitare de licenţă, pentru 
cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar 

Monitor oficial al 
României, Partea I, 
nr.733/19.X.2011 

  ORDIN NR. 
5571/7.10.2011 

Privind aprobarea Regulament de organizare şi 
funcţionare a învăţământului preuniversitar 
alternativ 

Monitorul Oficial 
nr. 0782 din 03 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5436/21.09.2011 

Ordin privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru vizarea actelor de studii şi 
a anexelor la actele de studii emise de 
instituţiile de învăţământ superior din România 

Monitorul Oficial 
nr. 0702 din 05 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5545/6.10.2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare 

şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în 

învăţământul preuniversitar obligatoriu 

Monitorul Oficial 
nr. 0714 din 11 
Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5346/7.09.2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de 

admitere în învăţământul postliceal 

Monitorul Oficial 
nr. 0715 din 11 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5546/6.10.2011 

privind aprobarea Metodologiei pentru 

acordarea titlului „Profesorul anului“ în 

învăţământul preuniversitar 

Monitorul Oficial 
nr. 0715 din 11 

Octombrie 2011 
 

http://www.isjsibiu.ro/Metodologii/ORDIN%20nr.4292%20privind%20structura%20anului%20scolar%202011-2012.zip
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  ORDIN NR. 
5248/31.08.2011 

privind aplicarea Programului „A doua şansă“ Monitorul Oficial 
nr. 0721 din 13 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5528/4.10.2011 

privind aprobarea programelor şcolare 

integrate prin care se realizează educaţia de 

bază în cadrul programului „A doua şansă“ - 

învăţământ primar 

Monitorul Oficial 
nr. 0772 din 01 

Noiembrie 2011 
Actul nr. 5528 din 

04 Octombrie 
2011 

  ORDIN NR. 
5529/4.10.2011 

privind aprobarea programelor şcolare pentru 

educaţia de bază din cadrul programului „A 

doua şansă“ pentru învăţământul secundar 

inferior 

Monitorul Oficial 
nr. 0785 din 04 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5559/7.10.2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ 

Monitorul Oficial 
nr. 0723 din 13 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5550/6.10.2011 

privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului naţional 

de etică din învăţământul preuniversitar 

Monitorul Oficial 
nr. 0724 din 13 
Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5558/7.10.2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare 

şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele 

şcolare 

Monitorul Oficial 
nr. 0734 din 19 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5554/7.10.2011 

privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a casei corpului 

didactic 

Monitorul Oficial 
nr. 0735 din 19 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5484/29.09.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoaşterea şi echivalarea competenţelor 

profesionale dobândite formal, nonformal sau 

informal de către cadrele didactice care ocupă 

funcţii de educatori/educatoare, 

institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, 

maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării 

funcţiei didactice de profesor pentru 

învăţământul preşcolar, profesor pentru 

învăţământul primar, profesor de instruire 

practică, respectiv profesor-antrenor în 

cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile 

copiilor 

Monitorul Oficial 
nr. 0735 din 19 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. pentru aprobarea Metodologiei privind Monitorul Oficial 
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5489/29.09.2011 promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar 

în învăţământul preuniversitar 

nr. 0736 din 19 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. /5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare 

Monitorul Oficial 
nr. 0738 din 20 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5349/7.09.2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului „Şcoala după şcoală“ 

Monitorul Oficial 
nr. 0738 din 20 
Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5485/29.09.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind 

constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în 

vederea ocupării unei funcţii didactice 

Monitorul Oficial 
nr. 0739 din 20 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR.  

54551/2013 

pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor 

privind acordarea gradaţiei de merit în 

învăţământul preuniversitar 

 
 

  ORDIN NR. 
5549/6.10.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de 

selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului naţional de experţi în management 

educaţional 

Monitorul Oficial 
nr. 0742 din 21 
Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5487/29.09.2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

recunoaşterea în învăţământul terţiar 

nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul 

învăţământului liceal - filiera tehnologică sau 

vocaţională 

Monitorul Oficial 
nr. 0744 din 24 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. /6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Monitorul Oficial 
nr. 0746 din 24 

Octombrie 2011 
Actul nr. - din 06 

Octombrie 2011 

  ORDIN NR. 
5557/7.10.2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare 

şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiilor de inspector şcolar general, inspector 

şcolar general adjunct din inspectoratele 

şcolare şi de director al casei corpului didactic 

Monitorul Oficial 
nr. 0753 din 26 
Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5556/7.10.2011 

privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare 

şi a centrelor de documentare şi informare 

Monitorul Oficial 
nr. 0757 din 27 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 5451/2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din 
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învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2013-2014 

  ORDIN NR. 
5555/7.10.2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi 

asistenţă educaţională 

Monitorul Oficial 
nr. 0759 din 27 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5565/7.10.2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

regimul actelor de studii şi al documentelor 

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

Monitorul Oficial 
nr. 0767 din 31 

Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5561/7.10.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din 

învăţământul preuniversitar 

Monitorul Oficial 
nr. 0767 din 31 
Octombrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5576/7.10.2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat 

Monitorul Oficial 
nr. 0768 din 01 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5720/18.10.2011 

pentru modificarea Ordinului ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a 

beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru 

anul 2011 

Monitorul Oficial 
nr. 0770 din 01 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
4576/11.07.2011 

privind validarea fluxurilor financiare pentru 

cheltuielile de personal în învăţământul 

preuniversitar de stat 

Monitorul Oficial 
nr. 0772 din 01 
Noiembrie 2011 
 
 

  ORDIN NR. 
5577/7.10.2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare 

şi funcţionare a centrelor de excelenţă 

Monitorul Oficial 
nr. 0775 din 02 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5569/7.10.2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea învăţământului 

preuniversitar de artă 

Monitorul Oficial 
nr. 0782 din 03 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5568/7.10.2011 

privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ cu program sportiv integrat 

Monitorul Oficial 
nr. 0784 din 04 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5574/7.10.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea serviciilor de sprijin educaţional 

Monitorul Oficial 
nr. 0785 din 04 

Noiembrie 2011 
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pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe 

educaţionale speciale integraţi în învăţământul 

de masă 

 
 

  ORDIN NR. 
5562/7.10.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul 

de acumulare, recunoaştere şi echivalare a 

creditelor profesionale transferabile 

Monitorul Oficial 
nr. 0785 din 04 
Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. /7.10.2011 Regulament de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat 

Monitorul Oficial 
nr. 0787 din 07 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5564/7.10.2011 

privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi 

evaluare periodică a furnizorilor de formare 

continuă şi a programelor de formare oferite de 

aceştia 

Monitorul Oficial 
nr. 0790 din 08 
Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5570/7.10.2011 

privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ cu program sportiv suplimentar 

Monitorul Oficial 
nr. 0792 din 08 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5567/7.10.2011 

pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă 

activitate extraşcolară 

Monitorul Oficial 
nr. 0792 din 08 
Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
5572/7.10.2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

constituirea Registrului naţional al 

performanţelor sportive 

Monitorul Oficial 
nr. 0794 din 09 

Noiembrie 2011 
 

  ORDIN NR. 
6141/1.11.2011 

privind aprobarea structurii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru 

Finanţarea Învăţământului Preuniversitar 

Monitorul Oficial 
nr. 0818 din 19 
Noiembrie 2011 
 

  Ordin nr. 
6152/7.11.2012  

privind modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005 
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Examenul de Bacalaureat 2014 
 

1.  ORDIN NR. 
 4923/29.08.2013 

 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat – 2014 

Anexe la ORDIN NR. 4923/29.08.2013 privind organizarea 

şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014 

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2014 

Anexa 1 la O.M.E.N. nr.4923 /29.08.2013 

2.  ORDIN nr. 
4.799/31.08.2010 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
bacalaureat 2011  

 

3.  ORDIN NR. 
4800/31.08.2010 

privind disciplinele şi programele pentru examenul de 

bacalaureat 2011 

4.  ORDIN nr. 5219/ 
09.09.2010 

privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la 

examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu 

recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor 

digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice 

într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul 

învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor 

digitale, din cadrul examenului de bacalaureat 

5.  ORDIN nr. 5720 din  

10.09.2012 
privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice 

susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea 

obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe 

diploma de bacalaureat 

6.  ORDIN nr. 5756 din 
18.09.2012 

privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din 

cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii 

secţiilor bilingve româno-spaniole 

 
Evaluare Naţională 2014 
 

1.  ORDIN NR.  

4924/29.08.2013 

privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a, 

în anul şcolar 2013-2014   

 

2.  ORDIN NR.  

4801/23.09.2010  

cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru elevii clasei a VIII-a, în 

anul şcolar 2010 - 2011 

Monitorul Oficial al 
României nr. 657 bis din 
23.09.2010 

 

http://subiecte2014.edu.ro/2014/bacalaureat/legislatie/programe_bac.zip
http://subiecte2014.edu.ro/2014/bacalaureat/legislatie/programe_bac.zip
http://subiecte2014.edu.ro/2014/bacalaureat/legislatie/CALENDARUL_BAC_2014.pdf
http://subiecte2014.edu.ro/2014/bacalaureat/legislatie/CALENDARUL_BAC_2014.pdf
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Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2014-2015 
 

  
ORDIN NR. 

4925/29.08.2013 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2014-2015 

  ORDIN NR. 4802/2010 privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat, 

pentru anul şcolar 2011-2012 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
657 bis din 23.09.2010. 

 
Legislaţia privind învăţământul tehnic 

1.  Ordin nr.5172/29.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor din învăţământul 

profesional şi tehnic preuniversitar; 

2.  Hotărârea Guvernului 
nr.866/2008 

privind aprobarea Nomenclatoarelor calificărilor 
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
învăţământul preuniversitar, precum şi durata de 
şcolarizare; 

 

3.  Hotărârea Guvernului nr. 
1555/9.12.2009 

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.866/2008 
privind aprobarea Nomenclatoarelor calificărilor 
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
învăţământul preuniversitar, precum şi durata de 
şcolarizare 

4.  Ordin nr. 5730/26.11.2010 privind aprobarea Metodolog iei de organizare 
şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică 
pentru dobândirea calificării profesionale de 
nivel 2 

5.  Ordin nr.5222/29.08.2011 
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului de certificare a calificării 
profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului 
care au urmat stagiile de pregătire practică 

6.  Ordin nr. 6327/27.11.2012 
privind aprobarea graficului de desfăşurare a 
examenelor de certificare a învăţământului 
profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 
2012-2013 

7.  Precizări M.E.C.T.S. nr. 
61722/08.10.2012 

referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor 
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 
învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în 
vigoare privind planurile de învăţământ şi programele 
şcolare pentru anul şcolar 2012-2013 

8.  Precizările M.E.C.T.S. nr. 
62778/11.10.2012 

privind organizarea activităţii în anul şcolar 2012-
2013 

9.  Adresa M.E.C.T.S nr. 
102907/11.12.2012 

referitoare la programul activităţilor de inspecţie şi 
monitorizare ale D.G.E.Î.T.P.V. pentru anul şcolar 
2012-2013 
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II. REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE    FUNCŢIONEAZĂ  ÎN  ANUL 

ŞCOLAR  2013-2014 

II.1. Inspectoratul şcolar –principalele aspecte legate de organizare, 
competenţe profesionale, respectarea legalităţii, comunicare, marketing 
educaţional, imagine, relaţii comunitare. 

Inspectoratul Şcolar  Judeţean  Prahova - ca instituţie socială complexă - aflată în subordinea 

MEN, funcţionează în anul  şcolar 2013-2014 după o organigramă aprobată de MEN , cu  un 

număr total de 36 posturi, astfel: 

Categoria 
de 

personal 

Funcţia Post/ 
norma 

 

A
. 

 

 D
ID

A
C

T
IC

 

Inspector şcolar general 1 

Inspector şcolar general adjunct   2 

Departamentul Curriculum şi controlul asigurării calităţii 

Inspector şcolar pentru monitorizarea curriculumului  descentralizat 0,5 

Inspector şcolar pentru învăţământul preprimar 1 

Inspector şcolar pentru învăţământul primar  2 
Inspector şcolar pentru limba şi literatura română 1,5 

Inspector şcolar pentru limbi moderne 1,5 

Inspector şcolar pentru matematică 2 

Inspector şcolar pentru informatică 0,5 

Inspector şcolar pentru fizică 0,5 
Inspector şcolar pentru chimie 0,5 

Inspector şcolar pentru biologie 0,5 

Inspector şcolar pentru istorie 0,5 

Inspector şcolar pentru geografie 0,5 

Inspector şcolar pentru socio-umane 0,5 
Inspector şcolar pentru arte 0,5 

Inspector şcolar pentru religie 0,5 

Inspector şcolar pentru educaţie fizică-sport 0,5 

Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic 1,5 

Inspector şcolar pentru minorităţi-romi 0,5 

Inspector şcolar pentru învăţământul special 0,5 

Departamentul Descentralizare şi management instituţional. Dezvoltarea 
resursei umane 

Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale 2,5 

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 1,5 

Inspector şcolar pentru mentorat 0,5 

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 0,5 

Inspector şcolar pentru educaţie permanentă 1 

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale 0,5 

Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale 0,5 
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Categoria 
de 

personal 

Funcţia Post/ 
norma 

Total posturi personal didactic/norme didactice 
 

26 

B
. 

 N
E

D
ID

A
C

T
IC

 

Departamentul administrativ  

Contabilitate  2 

Secretariat - arhivă 1 

Juridic 1 

Audit 1 

Reţea şcolară, plan şcolarizare 1 

Salarizare,normare 1 

Informatizare  1 

Tehnic-administrativ (referent,şofer) 2 

Total posturi personal nedidactic/norme nedidactice 10 

TOTAL POSTURI/NORME 36 

 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Prahova  are relaţii de colaborare cu următoarele instituţii: 

 Primăria Municipiului  Ploieşti  

 Primăriile oraşelor şi comunelor din judeţ 

 Prefectura  Judeţului  Prahova 

 Consiliul  Judeţean  Prahova 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti 

 Direcţia  Judeţeană de Statistică  Prahova 

 Direcţia de Sănătate Publică  Prahova 

 Agenţia Judeţeană Pentru Prestaţii Sociale 
 
 

 

Unităţile conexe a căror activitate este monitorizată de ISJ Prahova în anul şcolar 

2013– 2014 sunt :  

 Casa Corpului Didactic Prahova 

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Prahova  

 Palat şi Cluburi ale Copiilor  - 5 unităţi cu personalitate juridică şi 4 

unităţi structuri 

 Cluburi sportive (2 unităţi cu personalitate juridică +2 structuri) 



 19 

 

II. 2. Efectivele şcolare 

 Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ, în anul şcolar 2013 -

2014 (pe fiecare nivel de şcolarizare) se prezintă astfel :  

Nivel 
Total nr. elevi 

înscrişi  
2010-2011 

Total nr. elevi 
înscrişi 

 2011-2012 

Total nr. elevi 
înscrişi 

 2012-2013 

Total nr. elevi 
înscrişi  

2013-2014 

Preşcolar 23285 23398 19433 18660 

Primar 29403 29004 34199 35084 

Gimnazial 30401 28967 28761 28460 

Liceal 29900 32169 30866 26389 

Liceal –seral rută progresivă    1435 

Învăţământ  profesional  0 0 415 (învăţământ 
profesional-
clasa a X-a) 

834 

An de completare 2712 510 114 (seral-clase 
în lichidare) 

- 

Sc. postliceala 891 772 1054-buget 
129-taxă 

1589 

Sc. de maiştri 340 303 261-buget 
25 taxă 

286 

Stagii de pregătire practică - 38  77 

TOTAL 116932 115161 115257 112814 

 
În vederea implementării proiectului pentru Educaţie 

timpurie, s-a realizat cooperarea cu partenerii 

strategici pentru asigurarea condiţiilor necesare 

cuprinderii în sistemul de educaţie preprimară a 18660 

de copii, înscrişi la începutul anuluişcolar 2013-2014 

înînvăţământul de masă. Procentul de cuprindere în 

grădiniţe a copiilor de vârstă preşcolară a scăzut faţă 

de anul precedent datorită clasei pregătitoare. 

Cuprinderea,  în sistemul educaţiei timpurii a copiilor 

din grupuri dezavantajate, a copiilor romi în special, 

are ca ţintă strategică dobândirea şi dezvoltarea 

achiziţiilor fundamentale, învederea scăderii riscului de 

eşec şcolar, un obiectiv de referinţă atins şi prin 

intermediul programului „Fiecare copil la grădiniţă”. 

Pentru prevenirea ieşirii timpurii din sistem a unor elevi 

cuprinşi în învăţământul obligatoriu s-au proiectat şi 

derulat programe de intervenţie educaţională vizând 

diminuarea riscului de eşec şcolar şi prevenirea 

abandonului şcolar de exemplu, extinderea 

programului „Şcoală după şcoală” / program prelungit 

de sprijinire a învăţării, etc. sau forme alternative de 

instruire (Waldorf, Step by step etc.). Pentru 

remedierea analfabetismului funcţional şi reintegrarea 

unor copii / tineri în sistemul de învăţământ, au 

continuat programele de învăţământ cu frecvenţă 

redusă, de tip „A doua şansă”. 

Descrierea şi interpretarea datelor: 

Activitatea specifică învăţământului 

preuniversitar prahovean s-a 

desfăşurat în următorul context 

sociodemografic: 

  populaţia totală a judeţului:  

809124 locuitori; densitate: 171,6 

locuitori/kmp;  

 numărul total al copiilor / elevilor 

şcolarizaţi în anul şcolar 2013-2014, în 

învăţământul de masă şi special, cu 

finanţare de la bugetul statului: 112814 

  Estimările evoluţiei demografice 

negative au fost confirmate prin 

efectivele de elevi din învăţământul 

primar şi din învăţământul gimnazial: în 

anul şcolar analizat au fost cuprinşi în 

sistemul învăţământului de stat 63544 

de elevi, reprezentând efective cu 1484  

mai mult decât în anul şcolar 2012-

2013.  
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Total nr. elevi înscrişi 2012-2013

0.36%
27.13%

25.28%
30.06%

0.10% 17.08%

Preşcolar Primar Gimnazial

Liceal Şcoala de Arte şi Meserii An de completare
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II.3 Reţeaua unităţilor de învăţământ  de stat în anul şcolar  2013-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP UNITATE 

NUMĂR TOTAL UNITĂŢI , DIN CARE 

TOTAL 

URBAN RURAL 

TOTAL 

PJ 

Unităţi cu 

PJ Structuri 

Unităţi cu 

PJ Structuri 

Total judeţ 705 118 102 109 376 226 

Grădiniţe cu program normal 337 5 67 1 264 6 

Grădiniţe cu program prelungit 32 23 6 2 1 25 

Total grădiniţe 369 28 73 3 265 31 

Şcoli cu clasele I-IV 58 - 6 - 52 - 

Şcoli cu clasele I-VIII 206 39 15 94 58 133 

Total colegii/licee 47 36 - 11 - 47 

Şcoli  postliceale - - - - - - 

Total Inv. Masa  680 103 94 108 379 211 

Şcoli speciale şi sanatoriale 9 5 2 1 1 6 

Palatul Copiilor şi cluburi ale 

copiilor 9 5 4 - - 5 

Cluburi sportive 
4 2 2 - - 2 

Centrul Judeţean de Resurse şi 

asistenţă Educaţională 1 1 - - - 1 

Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică 1 1 - - - 1 

Casa Corpului Didactic 1 1 - - - 1 

Descrierea şi interpretarea datelor: 

 În anul şcolar 2013-2014, sistemul judeţean al învăţământului preuniversitar de stat  
funcţionează cu 226 de unităţi cu personalitate juridică, (227 de unităţi cu personalitate 

juridică în anul şcolar 2012-2013), din care 31 de grădiniţe, 133 de şcoli gimnaziale , 47 
colegii şi licee, 6 şcoli speciale, 1 Palat al Copiilor şi 4 cluburi ale copiilor , 2 cluburi sportive, 
CJRAE şi CCD.  

 Învăţământul particular cuprinde un număr total de 28 unităţi de învăţământ.  

 În judeţul Prahova funcţionează  şi  un colegiu militar cu  finanţare de la  Ministerul  
Administraţiei şi Internelor , respectiv  Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza - nu 
este inclus in Reţeaua unităţilor de învăţământ prezentată mai sus; 

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă  Educaţională Prahova – are   în subordine  9 
centre logopedice,  grevate pe lângă unităţi de învăţământ  din judeţ; 
 Centrul Judeţean de Asistenţă  Psihopedagogică  Prahova  - are  în subordine 23 de 
Cabinete de asistenţă psihopedagogică  care funcţionează în  unităţi de învăţământ   
preşcolar, gimnazial şi liceal. 
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II.4  Reţeaua unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic care  funcţionează  

în   semestrul I al  anului şcolar  2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA REALIZĂRII PLANULUI DE ŞCOLARIZARE2013-2014 

Planul  de şcolarizare pentru anul şcolar 2013 -2014 s-a realizat în baza metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 

ţinând cont de Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic(PLAI) 

Prahova 2013-2020  revizuit. 

 

 

 

În anul şcolar 2013-2014 reţeaua unităţilor 

de învăţământ profesional şi tehnic nu s-a 

modificat, comparativ cu anul şcolar 2012-

2013. 
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ANALIZA PROIECTULUI PLANULUI DE ŞCOLARIZARE 2014-2015 

La nivelul judeţului Prahova, din punctul de vedere al domeniilor de calificare relevante pentru 

pregătire prin liceu tehnologic sau învăţământ profesional, cea mai semnificativă forţă de muncă se 

adresează domeniilor: mecanică, turism şi alimentaţie, economic, comerţ, electric, construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice, electronică automatizări, industrie alimentară, fabricarea produselor din lemn, 

industrie textilă şi pielărie, etc. 

Ţinte pe termen mediu pe filiere si domenii de pregătire 

 (Număr clase /Număr elevi / procent) 

 

 

Structura pe domenii de pregătire profesională, la liceul tehnologic se încadrează în limitele 

stabilite prin PLAI. 

Domeniul de pregătire 

profesională 

Plan şcolarizare propus la clasa  a IX-a anul 

şcolar 2014-2015 
Nevoi prognozate 

de formare 

profesională pentru 

2013-2020*) 

(nivelul 2+ nivelul 3 

de calificare) % 

Nr. 

clase 

liceu 

Nr. clase 

profesională 

3 ani 

Nr. 

total 

clase 

IPT 

Nr. 

total 

elevi 

IPT  

% 

Agricultură 3 1 4 112 3,03% 3% 

Silvicultură 2 0 2 56 1,52% 1,50% 

Protecţia mediului 4 0 4 112 3,03% 4% 

Industrie alimentară 5 1 6 168 4,55% 5% 

Comerţ 9 0 9 252 6,82% 8,50% 

Economic 14   14 392 10,61% 10,50% 



 24 

Domeniul de pregătire 

profesională 

Plan şcolarizare propus la clasa  a IX-a anul 

şcolar 2014-2015 
Nevoi prognozate 

de formare 

profesională pentru 

2013-2020*) 

(nivelul 2+ nivelul 3 

de calificare) % 

Nr. 

clase 

liceu 

Nr. clase 

profesională 

3 ani 

Nr. 

total 

clase 

IPT 

Nr. 

total 

elevi 

IPT  

% 

Turism şi alimentaţie 15 2 17 476 12,88% 11% 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 
2 1 3 84 2,27% 1,50% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 
6 1 7 196 5,30% 6% 

Mecanică 19 10 29 812 21,97% 22,50% 

Electric 7 3 10 280 7,58% 8% 

Electromecanică 1 1 2 56 1,52% 1% 

Electronică automatizări 7 0 7 196 5,30% 5% 

Chimie industrială 2 1 3 84 2,27% 1,50% 

Materiale de construcţii 1 1 2 56 1,52% 1% 

Fabricarea produselor din 

lemn 
3 3 6 168 4,55% 5% 

Industrie textilă şi pielărie 3 3 6 168 4,55% 4% 

Tehnici poligrafice 0 0 0 0 0,00%   

Producţie media 1 0 1 28 0,76% 1% 

TOTAL 104 28 132 3696 100% 100% 
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II. 5 Reţeaua unităţilor de învăţământ particular 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Pentru anul şcolar 2013-2014 planul de şcolarizare a fost dimensionat pe baza analizei 

evoluţiei demografice, profilului economic al judeţului şi evoluţiilor de pe piaţa muncii. La nivel 

judeţean pentru a corela oferta şcolilor a învăţământului particular cu nevoile de pe piaţa 

muncii funcţionează Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului  Social (C.L.D.P.S) care 

analizează oferta şcolilor particulare şi propune modificări pentru încadrarea acestora în 

strategiile de formare profesională stabilite la nivelul judeţului şi în concordanţă cu obiectivele 

propuse la nivelul Regiunii  Sud Muntenia. 

Sistemul particular de învăţământ  în anul şcolar  2013 - 2014 este reprezentat printr-un 

număr de 28 unităţi cu personalitate juridică faţă de 22 unităţi în anul şcolar 2012-2013, 

dintre care : 

 4 cu forma de învăţământ liceal - zi şi seral; 

Liceul Economic „Mihail manoilescu” Ploiești 
Liceul Tehnologic „Șansa ” Ploiești 
Liceul „Spiru Haret” UCECOM Ploiești 
Liceul „Spiru Haret” UCECOM Breaza 
 

 7 şcoli postliceale sanitare ;  

Școala Postliceală Sanitară „Toma Ionescu” Ploiești 
Școala Postliceală Sanitarș „Regina Maria” Ploiesti 
Școala Postliceala Sanitară „FEG” Ploiești 
Școala Postliceala Sanitară „Sf.Vasile Cel Mare” Ploiești 
Școala Postliceală Sanitară “Fortuna” Ploiești 
Școala Postliceală Sanitară “Louis Pasteur” Câmpina 
Școala Postliceală Superioară Sanitară “Dr. Dinu” Câmpina 
 

 14 grădiniţe 

Grădinița cu PP Ariel Ploiești 
Grădinița cu PP Pișcoțel Ploiești 
Grădinița cu PP Dusky Dusk Ploiești 
Grădinița cu PN ELF Ploiești 
Grădinița cu PP Cristal Ploiești 
Grădinița cu PP Happy Kds Ploiești 
Grădinița cu PP Sophia Ploiești 
Grădinița cu PP Angels Păulești 
Grădinița cu PP Spectrum Ploiești 
Grădinița cu PP Mish- Mash Băicoi 

Grădinița cu PN Concordia Ploiești 
Grădinița cu PP Căsuța cu Povești Ploiești 
Grădinița cu PN Sf. Sp. Petru și Pavel Ploiești 
Grădinița cu PP Eden ParadisulCopiilor Băicoi 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 3 şcoali învăţământ primar şi gimnazial 

Școala Internațională Spectrum Ploiești 
Școala Primară Angels Păulești 
Școala Primară Een Paradisul Copiilor Băicoi 
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 NUMĂR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR  CU PERSONALITATE 

JURIDICĂ  

An 

şcolar 
Total  Acreditate  Autorizate Care au elevi 

Care NU au 

elevi 

2012-

2013 22 8 14 19 3 

2013-

2014 28 9 19 27 1 

 

Efectivele şcolare  

La începutul anului şcolar 2013-2014 în învăţământul particular prahovean sunt 

înscrişi un număr de  3273 elevi faţă de 3202 elevi în anul şcolar 2012-2013, distribuiţi pe 

nivele de învăţământ astfel: 

 

An şcolar 

 

NUMĂR ELEVI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR  

ANUL ŞCOLAR 2013- 2014 

Numărul 

total de elevi 

Din care 

Nivel 

preşcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Profe 

sional 

 Anul de 

completare 

Nivel II 

Nivel 

liceal 

ruta 

directa 

Nivel liceal 

ruta 

progresivă  

XIII, XIV 

Nivel 

postliceal 

2012-2013 3202 298 32 13  15 652 118 2074 

2013-2014 3273 415 122 57 27 15 522 40 2090 
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III INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

III.1 Situaţia la învăţătură în semestrul I al  anului  şcolar 2013-2014 

 

La sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2013-2014 promovabilitatea la nivelul judeţului, pe 

nivele de învăţământ este următoarea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Promovabilitate 
Sem I 2011-2012 

Promovabilitate 
Sem I 2012-2013 

Promovabilitate 
Sem I 2013-2014 

Primar(0-IV) 94,42 95,65 95,37 

Gimnazial (V-VIII) 81,81 82,44 80,23 

Învăţământul liceal-
ciclul inferior  
 

69,83 71,61 72,35 

Învăţământul liceal-
ciclul superior 

74,78 72,56 75,59 

Învăţământul liceal 
seral 

66,44 60,98 55,74 

Învăţământul 
profesional 

  52,46 

Învăţământul 
postliceal  

89.00 87,05 83,59 
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Învăţământul primar 
 

Situația privind mișcarea 
si starea disciplinara a 

elevilor la sfârșitul 
semestrului I  an școlar 

2013-2014 județul 
PRAHOVA 

Elevi ramași la sfârșitul 
semestrului I 

Număr elevi promovați 

TOTAL 
PROMOV
ATI (%) 

Din care: Promovați pe 
medii: 

Cu situația școlara 
neîncheiata 

2 3 5 7 

Total 
din care: 
feminin 

Total 
din care: 
feminin 

5-6.99 7-8.99 9-10 Total 
din care: 
feminin 

2.1 2.2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 

P
 R

 I
 M

 A
 R

 

TOTAL cls 
pregătitoare-IV 

34803 17140 33193 16064 95.37 3513 7280 20782 218 88 

    URBAN 16918 8533 16331 7931 96.53 1246 3028 10532 102 38 

    RURAL 17885 8607 16862 8133 94.28 2267 4252 10250 116 50 

d
in

 c
a
re

 

Clasa 
pregătito
are: 

6982 3429 6956 3257 99.63 112 450 5764 8 6 

    URBAN 3424 1693 3406 1559 99.47 47 190 2753 6 5 

    RURAL 3558 1736 3550 1698 99.78 65 260 3011 2 1 

Cls I: 5858 2973 5662 2817 96.65 490 1043 3957 83 35 

    URBAN 2897 1491 2794 1400 96.44 165 408 2049 42 18 

    RURAL 2961 1482 2868 1417 96.86 325 635 1908 41 17 

Cls IV: 6756 3233 6295 3046 93.18 1067 1920 3081 41 17 

    URBAN 3168 1534 3040 1488 95.96 404 839 1570 22 6 

    RURAL 3588 1699 3255 1558 90.72 663 1081 1511 19 11 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea şi interpretarea datelor 
Se remarcă: 
- Creşterea  semnificativă a numărului de elevi cuprinşi în ciclul primar, ca urmare a introducerii 

clasei pregătitoare la şcoală. 
- O uşoară scădere a procentului de promovabilitate faşă de semestrul I al anului trecut. 
- Procente apropiate de promovabilitate între urban şi rural (96,53% în urban  şi 94,28 % în rural), 

dar cu o pondere mai mare a mediilor finale mari în urban. 
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Învăţământul gimnazial 
 

Situația privind mișcarea si 
starea disciplinara a 

elevilor la sfârșitul 

semestrului I  an școlar 
2013-2014 județul 

PRAHOVA 

Elevi ramași la 

sfârșitul 
semestrului 

Număr elevi 

promovați 
TOTAL 

PROMOVATI 

(%) 

Din care: Promovați pe 
medii: 

Cu situația școlara 
neîncheiata 

2 3 5 7 

Total 

din 

care: 
feminin 

Total 

din 

care: 
feminin 

5-6.99 7-8.99 9-10 Total 
din care: 
feminin 

2.1 2.2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 

G
 I
 M

 N
 A

 Z
 I

 A
 L

 

TOTAL cls V-VIII 27874 13839 22364 11579 80.23 2299 10230 9824 547 214 

    URBAN 13242 6815 11247 5813 84.93 813 4599 5836 273 109 

    RURAL 14632 7024 11117 5766 75.98 1486 5631 3988 274 105 

din 
care 

Cls V: 7095 3485 5855 2992 82.52 510 2416 2930 172 70 

    URBAN 3319 1665 2941 1509 88.61 162 1020 1760 74 29 

    RURAL 3776 1820 2914 1483 77.17 348 1396 1170 98 41 

Cls VIII: 6585 3199 5084 2657 77.21 518 2508 2058 165 63 

    URBAN 3124 1526 2529 1323 80.95 205 1159 1165 96 31 

    RURAL 3461 1673 2555 1334 73.82 313 1349 893 69 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrierea şi interpretarea datelor 

Se remarcă: 
- O uşoară scădere a procentului de promovabilitate(de aproape două procente). 
- Numărul mare de  medii cuprinse între 9 şi10 în mediul urban faţă de mediul rural. 
- Numărul mare de situaţii neîncheiate la finalul semestrului I. 
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Învăţământul liceal 

Situația privind mișcarea si starea 
disciplinara a elevilor la sfârșitul 

semestrului I  an școlar 2013-2014 județul 
PRAHOVA 

Elevi ramași la 

sfârșitul 

semestrului 

Număr elevi 

promovați 
TOTAL 

PROMOVATI 
(%) 

Din care: Promovați 
pe medii: 

Cu situația 

școlara 

neîncheiata 

2 3 5 7 

Total 
din 

care: 
feminin 

Total 
din 

care: 
feminin 

5-
6.99 

7-8.99 9-10 Total 
din 

care: 
feminin 

2.1 2.2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 

L 

I 
C 
E 

A 
L 

Z 
I 

Cls IX-XII/XIII 25607 12725 18942 9972 73.97 2498 10416 6028 1825 563 

    URBAN 23380 11700 17503 9202 74.86 2069 9661 5773 1531 460 

    RURAL 2227 1025 1439 770 64.62 429 755 255 294 103 

din 
care 

Ciclu 
inferior: 

cls. IX-

X: 
12794 6168 9257 4873 72.35 1345 5319 2593 1076 327 

    

URBAN 
11698 5702 8571 4517 73.27 1089 4991 2491 918 284 

    
RURAL 

1096 466 686 356 62.59 256 328 102 158 43 

din 

care 

6751 3201 4671 2481 69.19 769 2672 1230 619 180 

6167 2956 4331 2293 70.23 624 2516 1191 531 157 

584 245 340 188 58.22 145 156 39 88 23 

6043 2967 4586 2381 75.89 576 2647 1363 457 147 

5531 2746 4240 2213 76.66 465 2475 1300 387 127 

512 221 346 168 67.58 111 172 63 70 20 

Ciclu 
superior: 

cls. XI-
XII/XIII: 

12813 6657 9685 5588 75.59 1153 5097 3435 749 236 

    

URBAN 
11682 6099 8932 5172 76.46 980 4670 3282 613 176 

    
RURAL 

1131 558 753 416 66.58 173 427 153 136 60 

din 

care 

6956 3636 5515 3121 79.28 668 3029 1818 330 100 

6350 3309 5060 2855 79.69 584 2759 1717 281 73 

606 327 455 266 75.08 84 270 101 49 27 

5857 3016 4170 2469 71.2 552 2068 1617 419 136 

5332 2790 3872 2319 72.62 463 1911 1565 332 103 

525 226 298 150 56.76 89 157 52 87 33 

S 

E 
R 
A 

L 

Cls IX-XIV 2135 999 1190 619 55.74 706 456 26 872 329 

    URBAN 1830 864 1012 534 55.3 633 352 25 745 279 

    RURAL 305 135 178 85 58.36 73 104 1 127 50 

din 
care 

cls IX: 192 84 78 43 40.63 54 24 0 110 35 

    URBAN 148 57 55 29 37.16 45 10 0 89 22 

    RURAL 44 27 23 14 52.27 9 14   21 13 

cls XIII: 771 342 385 200 49.94 231 129 25 347 129 

    URBAN 673 307 332 176 49.33 209 99 24 302 118 

    RURAL 98 35 53 24 54.08 22 30 1 45 11 

 

 

 

 

 

Descrierea şi interpretarea datelor 
Se remarcă: 

- Numărul mare de  elevi ce au promovat semestrul cu medii între 7 si 8,99; 
- Menţinerea numărului mare de elevi cu situaţia şcolară neîncheiată. 
- Diminuarea  ponderii forme de învăţământ seral în reţeaua unităţilor de învăţământ din 

judeţ 
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Învăţământul profesional 

Situația privind mișcarea si starea 
disciplinara a elevilor la sfârșitul 

semestrului I  an școlar 2013-2014 
județul PRAHOVA 

Elevi ramași la 

sfârșitul 

semestrului 

Număr elevi 

promovați 
TOTAL 

PROMOVATI 
(%) 

Din care: Promovați 
pe medii: 

Cu situația 

școlara 

neîncheiata 

2 3 5 7 

Total 
din 

care: 
feminin 

Total 
din 

care: 
feminin 

5-
6.99 

7-
8.99 

9-
10 

Total 
din 

care: 
feminin 

2.1 2.2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 

P 
R 

O 
F 
E 

S 
I 
O 

N 
A 
L 

TOTAL 793 153 416 112 52.46 298 117 1 181 22 

    URBAN 653 134 347 96 53.14 261 86 0 137 19 

    RURAL 140 19 69 16 49.29 37 31 1 44 3 

din 

care 

SAM 278 38 144 28 51.8 101 42 1 80 7 

    URBAN 216 24 108 17 50 90 18 0 57 4 

    RURAL 62 14 36 11 58.06 11 24 1 23 3 

din 

care 

cls. IX: 19   5   26.32 4 1   12   

    URBAN                     

    RURAL 19   5   26.32 4 1   12   

cls. X: 443 87 245 62 55.3 152 92 1 104 17 

    URBAN 379 73 204 51 53.83 138 66 0 89 14 

    RURAL 64 14 41 11 64.06 14 26 1 15 3 

an de 

completare: 
304 58 140 42 46.05 119 21 0 65 7 

    URBAN 247 53 117 37 47.37 100 17 0 48 7 

    RURAL 57 5 23 5 40.35 19 4   17   
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Învăţământul postliceal 

Situația privind mișcarea si 
starea disciplinara a elevilor la 

sfârșitul semestrului I  an școlar 
2013-2014 județul PRAHOVA  

Elevi ramași la 

sfârșitul 
semestrului 

Număr elevi 

promovați 
TOTAL 

PROMOVATI 
(%) 

Din care: Promovați pe 
medii: 

Cu situația 

școlara 
neîncheiata 

2 3 5 7 

Total 

din 

care: 
feminin 

Total 

din 

care: 
feminin 

5-6.99 7-8.99 9-10 Total 

din 

care: 
feminin 

2.1 2.2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 

P
 O

 S
 T

 L
 I

 C
 E

 A
 L

 

TOTAL 987 316 825 280 83.59 59 271 495 162 36 

    URBAN 872 272 710 236 81.42 11 218 481 162 36 

    RURAL 115 44 115 44 100 48 53 14     

din 
care 

Scoli 
postliceale 

701 275 555 239 79.17 56 151 348 146 36 

    URBAN 586 231 440 195 75.09 8 98 334 146 36 

    RURAL 115 44 115 44 100 48 53 14     

din 
care 

An I 490 198 349 162 71.22 35 85 229 141 36 

    
URBAN 

427 169 286 133 66.98 3 64 219 141 36 

    

RURAL 
63 29 63 29 100 32 21 10     

An 

terminal 
211 77 206 77 97.63 21 66 119 5 0 

    
URBAN 

159 62 154 62 96.86 5 34 115 5 0 

    
RURAL 

52 15 52 15 100 16 32 4     

Scoli de maiștri 286 41 270 41 94.41 3 120 147 16 0 

    URBAN 286 41 270 41 94.41 3 120 147 16 0 

    RURAL                     

din 
care 

An I 178 23 165 23 92.7 2 89 74 13 0 

    
URBAN 

178 23 165 23 92.7 2 89 74 13 0 

    

RURAL 
                    

An 

terminal 
108 18 105 18 97.22 1 31 73 3 0 

    
URBAN 

108 18 105 18 97.22 1 31 73 3 0 

    
RURAL 
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Învăţământul A doua şansă 

Situația privind mișcarea 

si starea disciplinara a 

elevilor la sfârșitul 

semestrului I  an școlar 

2013-2014 județul 

PRAHOVA 

Elevi ramași la 

sfârșitul 

semestrului 

Număr elevi 

promovați 
TOTAL 

PROM

OVATI 

(%) 

Din care: Promovați pe 

medii: 

Cu situația 

școlara 

neîncheiata 

Neșcolarizați cls I-X 

2 3 5 7 8 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
5-6.99 7-8.99 9-10 Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

2.1 2.2 3.1 3.2 4 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 8.1 8.2 

A
  
D

 O
 U

 A
  
Ş

 A
 N

 S
 Ă

 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

TOTAL cls I-IV 115 58 67 36 58.26 34 23 10 23 13 12 9 

    URBAN 47 9 28 6 59.57 21 7   3   6 3 

    RURAL 68 49 39 30 57.35 13 16 10 20 13 6 6 

din 

care 

Cls I: 30 16 20 11 66.67 9 4 7 6 3 3 2 

    URBAN 10 1 6   60 6     1   2 1 

    RURAL 20 15 14 11 70 3 4 7 5 3 1 1 

Cls IV: 34 15 17 8 50 12 4 1 7 4     

    URBAN 17 4 8 2 47.06 8             

    RURAL 17 11 9 6 52.94 4 4 1 7 4     

S
e
c
u

n
d

a
r 

In
fe

ri
o

r 

TOTAL cls 

V-VIII 
415 140 312 103 75.18 225 72 15 57 22 12 3 

    URBAN 311 96 259 74 83.28 199 60 0 39 18 12 3 

    RURAL 104 44 53 29 50.96 26 12 15 18 4     

din care 

80 23 49 20 61.25 11 38 0 21 7 5 1 

56 12 35 9 62.5 5 30 0 16 5 5 1 

24 11 14 11 58.33 6 8 0 5 2     

118 34 93 24 78.81 79 14 0 11 5 2 0 

90 23 81 20 90 69 12 0 7 3 2 0 

28 11 12 4 42.86 10 2 0 4 2     
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III.2 Starea disciplinară a elevilor 

         Fenomenului violenţei prin complexitate şi diversitate este un fapt recunoscut atât pe plan 
naţional, cât şi internaţional. În statisticile pe care le  raportează mass-media există variate tipuri de 
violenţă observate în şcolile româneşti, de la cele mai subtile până la cele care intră sub incidenţa 
codului penal. 
       Şcoala este mediul  în care  se promovează modele, valori, se creează contextul necesar pentru 
dezvoltarea cognitivă, afectivă, morală a copilului. De aceea, una din cele mai importante condiţii 
pentru eficienţa procesului educaţional este asigurarea unui mediu sigur pentru elevi şi cadrele 
didactice, atât din punct de vedere fizic (siguranţa fizică), cât şi subiectiv (sentimentul de siguranţă).Cu 
toate acestea, în învăţământul preuniversitar prahovean au existat în semestrul I al acestui an şcolar o 
serie de acte de violenţă ce au fost înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova: 

 Școala Gimnazială "Ion Câmpineanu" Câmpina- agresiune fizica- loviri cu pumnii între elevi cls. 
VIII- 09.12.2013 

 Liceul Tehnologic Starchiojd-agresiune fizica elevi cls. V- 20.11.2013 

 Liceul Tehnologic Transporturi- Ploiești-agresiune fizica-loviri cu pumnii între elevi cls. XII- 
25.11.2013 

 Colegiul "Mihail Cantacuzino"Sinaia-agresiune fizica-loviri cu pumnii între elevi cls. XII- 
28.11.2013 

 Colegiul Tehnic"C-tin Istrati"Campina-agresiune fizica-loviri cu pumnii între elevi cls. X- 
07.10.2013 

 Liceul Tehnologic"1 Mai" Ploieşti- agresiune fizica-loviri cu pumnii între elevi cls. IX-cls.XI -
23.01.2014 

 Școala Gimnaziala Cărbunești-agresiune fizica -elevi cls.VII- 21.ianuarie 2014. 
 

      Prevenirea şi combaterea violenţei impun nevoia 
formării, atât elevilor, cât şi  cadrelor didactice,  părinţilor, 
a unor competenţe necesare în ceea ce priveşte 
comunicarea eficientă în rezolvarea punctuală a 
problemelor apărute, adaptarea la cerinţele şcolii. Astfel, 
actorii implicaţi în procesul educaţional să fie capabili să 
faciliteze optim potenţialul elevilor, însoţindu-i în 
construirea propriului viitor . 
         Toate acestea nu sunt posibile fără a conlucra într-
un parteneriat activ, atât cu factorii direct implicaţi în 
procesul educaţional, cât şi cu alte instituţii şi organizaţii 
care au ca obiect al activităţii promovarea toleranţei, 
incluziunii şi securităţii la nivel social, prin: 
 

 asigurarea  unui climat securizat în unităţile de 
învăţământ şi în proximitatea acestora; 

 consilierea psiho-pedagogică a elevilor, a cadrelor 
didactice, a părinţilor, privind gestionarea 
situaţiilor de violenţă; 

 existenţa  unor alternative educaţionale pentru 
petrecerea timpului liber, prin participarea la 

 activităţi extracurriculare, nonformale; 

 crearea unui sistem de comunicare reală şi 
eficientă între unităţile de învăţământ şi 
comunităţile locale, privind prevenirea şi 
reducerea violenţei; 

Alături de comportamentul violent, s-a înregistrat şi un 
numărul  de absenţe în semestrul I, cel mai mare număr 
fiind înregistrat la ciclul liceal, ruta directă, luna octombrie 
fiind în topul negativ: 

Fenomenul de absenteism  

          În anul şcolar 2013-2014, 

fenomenul de absenteism s-a manifestat 

în aceiaşi parametri ca şi în anii şcolari 

precedenţi. Cu toate că gradul de 

participare la educaţie a înregistrat 

procente mai ridicate decât media pe ţară 

la unele niveluri de şcolaritate, fenomenul 

absenteismului rămâne o problemă 

nerezolvată pentru multe dintre unităţile 

şcolare, atât în mediul urban, cât şi în cel 

rural. Proporţiile acestui fenomen sunt 

reflectate în sancţiunile aplicate pentru 

absenţele nemotivate, în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

 
Alături de comportamentul violent, s-a 

înregistrat şi un numărul  de absenţe în 

semestrul I, cel mai mare număr fiind 

înregistrat la ciclul liceal, ruta directă, luna 

octombrie fiind în topul negativ. 
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Ciclu de 

învăţământ 

septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie 

Total 

absenţe 

din care 

motivate 

Total 

absenţe 

din care 

motivate 

Total 

absenţe 

din care 

motivate 

Total 

absenţe 

din care 

motivate 

Total 

absenţe 

din care 

motivate 

Total primar 
9130 2145 32920 10106 24186 7250 19166 5862 19740 5835 

Total 

gimnazial 
13110 5119 76918 33124 69186 27444 40842 16124 40551 17077 

Total liceal zi 

/ ruta directa 28894 14953 165446 83530 148512 77355 95860 49774 81550 46065 

Total liceal 

seral/ruta 

directa 

3298 2055 19557 10126 16784 9214 10338 5051 667 397 

Total liceal 

FR/ ruta 

directa 

1318 1015 10361 7054 9319 6527 5935 4278 4077 3192 

Total liceal 

seral/ ruta 

progresiva 

252 6 5458 1971 3477 1326 1487 632 720 263 

 

        
 
 
 
 

Ciclu de 
învăţământ 

Total 
absente 

Medie 
din care 
motivate 

Medie 

primar 105142 3absente/elev 31198 1 absenta motivata/elev 

gimnazial 
240607 9absente/elev 98888 4 absente motivate/elev 

liceu 
613310 24 absente/elev 324784 13 absente motivate/elev 
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Absenţele şi actele de violenţă se reflectă în mediile obţinute la purtare, după cum urmează: 

 Elevi 
înscrişi la 
început de 
an 

Elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 
semestrului 

              Număr elevi cu note scăzute la purtare 
 

note între 9.99 
şi 7 
 

note sub 
7 

           din care 

    
TOTAL 

pentru 
absenţe 

alte motive 

clasele I-IV 34974 34803 476 104 78 26 

clasele V-VIII 
27982 27874 2555 477 285 192 

clasele IX-XII-
XIII -zi 25959 25607 4261 1171 972 199 

Clasele IX-XIV -
seral 2319 2135 730 136 136 0 

 

MĂSURILE aplicate pentru combaterea absenteismului / a abandonului şcolar au fost 

derulate pe tot parcursul anului şcolar şi au vizat aspecte educative şi persuasive (derularea unor 

programe / proiecte educaţionale care să atragă elevii spre şcoală, dezbateri, activităţi tematice de 

persuadare, de consiliere psihopedagogică, adecvarea programului de activităţi în CDI, biblioteci, 

cluburi etc.) şi administrative (avizarea părinţilor, trimiterea preavizului de exmatriculare etc.). 

Asemenea programe de acţiune în vederea diminuării fenomenului de absenteism nu sunt însă 

derulate în toate şcolile sau nu au o audienţă majoră, astfel încât absenteismul rămâne o problemă 

reală pentru multe unităţi şcolare, necesitând o preocupare specială din partea tuturor factorilor 

implicaţi. 
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III.3  Învăţământul de performanţă. 

 
Apreciem că şi în semestrul I al anului şcolar 2013 – 2014 învăţământul de performanţă a 

reprezentat o constantă a interesului manifestat de elevi, profesori, părinţi, conduceri de învăţământ 
prahovene, comunitate locală în sensul concentrării atenţiei asupra potenţialului individului, al creării 
unui climat optim pentru copiii şi tinerii interesaţi de studiul aprofundat, tinerii înalt abilitaţi - tezaur uman 
cu nevoi distincte de dezvoltare. 

Pentru încurajarea şi stimularea învăţământului înaltei performanţe s-a continuat programul 
complex proiectat pe termen mediu şi lung, aplicându-se strategii şi organizându-se activităţi specifice 
acestui palier al educaţiei. 

Cadrul legislativ creat la nivelul ţării prin adoptarea Legii privind educaţia tinerilor capabili de 
performanţe înalte, a Regulamentului şi a Calendarului de desfăşurare a Olimpiadelor, Concursurilor 
Şcolare, Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional, taberelor 
de vară pentru instruire intensivă, au determinat o mai mare consistenţă activităţilor specifice 
organizate, activităţi ce au vizat : 

 
 Identificarea – cultivarea – consacrarea talentelor; 

 Responsabilizarea societăţii faţă de capitalul de talent; 

 Sprijinirea formării continue a profesorilor prahoveni în psihopedagogia 

excelenţei. 

 
Este de apreciat efortul unităţilor şcolare în care au fost pregătiţi elevii pentru a participa la 

etapa judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor şcolare ce vor avea loc în semestrul II şi mai departe 

pentru a reprezenta judeţul la etapa naţională. Activităţile desfăşurate în cadrul acestor unităţi şcolare 

au reuşit să trezească şi să menţină la cote înalte interesul tinerilor pentru studiul aprofundat al unor 

domenii de cunoaştere. Au fost asigurate condiţii de igienă şi protecţie personală, mijloace de 

învăţământ.  

De asemenea, trebuie evidenţiate în mod deosebit, activităţile complexe teoretice şi practice 

organizate şi desfăşurate în cadrul Centrului rural de educaţie ştiinţifică şi modulare experimentală 

de către profesorii ce predau fizică, chimie, biologie în şcolile: Şcoala gimnazială Apostolache, Şcoala 

gimnazială Râfov, Şcoala gimnazială Izvoarele, Şcoala gimnazială Ciolpani, Şcoala gimnazială 

Potigrafu, Şcoala gimnazială Valea Călugărească, Şcoala gimnazială Cocorăştii Colţ, Şcoala 

gimnazială „Gh. Doboş” Măneşti, Şcoala gimnazială Româneşti.  

Etapele superioare ale întrecerilor care vor avea loc în perioada următoare sperăm să  

confirme prin distincţiile ce vor fi obţinute de elevii prahoveni potenţialul uman performant al şcolii 

prahovene, şi să consolideze încrederea în capacitatea unităţilor de învăţământ de a susţine 

performanţa.  

Rezultatele cele mai reprezentative obţinute de elevii şi profesorii judeţului Prahova în 

semestrul I al anului şcolar 2013-2014: 

 
 
A. Olimpiade şi concursuri şcolare internaţionale. 

1. Olimpiada Internaţională ”Ştiinţe pentru Juniori”, India, decembrie 2013 

- medalie de argint – Zancă Alexandru, cls. a X-a C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti, prof. Miricel 

Florina, prof. Marin Maria, prof. Lumezeanu Ion 

2. Olimpiada Balcanică de informatică, Belgrad, septembrie 2013 

- medalie de argint -Voroneanu Radu cls. a XII-a C.N. „I. L. Caragiale” Ploieşti, prof. Lica 

Daniela 
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 3. Calificarea în lotului naţional pentru EUSO (Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene), Grecia, 
martie 2014 

- Zancă Alexandru,  cls. a X-a C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti, prof. Miricel Florina,  

 
 

În continuare ne propunem pentru promovarea învăţământului de excelenţă în judeţul 

Prahova: 

 Finalizarea activităţilor complexe desfăşurate de elevii performeri în anul şcolar 

2013 – 2014; 

 Intensificarea parteneriatelor cu universităţi, comunităţi locale, edituri, instituţii de 

artă şi cultură cu scopul de a asigura o bază materială solidă de pregătire a 

tinerilor înalt abilitaţi şi cu interes sporit pentru studiul aprofundat; 

 Organizarea unor cursuri de formare continuă pentru profesorii cooptaţi în 

activităţile specifice în colaborare cu instituţiile abilitate: C.C.D., U.P.G. Ploieşti, 

Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti etc.; 

 Popularizarea rezultatelor obţinute de elevii prahoveni, cât şi a creaţiilor ştiinţifico-

artistice ale acestora, realizate cu prilejul manifestărilor naţionale şi internaţionale 

prin: reviste, expoziţii, colocvii, manifestări omagiale, acordare de distincţii. 
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III. 4 Cluburile sportive şcolare  

      Bilanţul cluburilor sportive şcolare în semestrul I al anului şcolar 2013-2014 este unul bun, 
pe alocuri chiar foarte bun, dacă avem în vedere şi perioada de criză prin care a trecut 
întreaga societate românească. 
 

 CLUBUL SPORTIV SCOLAR  PLOIESTI 
o  club cu personalitate juridică, are ca structură de la 1-09-2011 si pe C.S.S.”1-

Mai” si a obţinut următorul bilanţ: 
    

REZULTATE SPORTIVE  perioada 01.SEPTEMBRIE.2013 – 31.DECEMBRIE.2013 
 

Disciplina sportivă Loc I Loc II Loc III 

Atletism 49 51 23 

Baschet-Campioana nationala 
minibaschet 

1   

Inot-Campionat National juniori 1 5  

Judo 103 96 145 

Scrima 1 8 8 

Tenis de câmp 17 16 12 

TOTAL 
172 176 188 

 
 ATLETISM 

data localitatea competitia Loc I Loc II Loc III 

27-
28.09.2013 

TG.Mures Concurs “In memoriam”  5 9 7 

06.10.2013 Slobozia Cupa Municipiului Slobozia 19 16 9 

12.10.2013 Rm.Valcea Memorial “Constantin 
Brancoveanu” 

16 7 2 

05.11.2013 Constanta Cupa de Toamna 9 9 5 

  TOTAL 49 51 23 

 BASCHET 

data localitatea competitia Loc I Loc IV-
VIII 

feminin 01.01-31.08.13 Campioana nationala minibaschet 1  

  Participare Turneu final U13   

  Participare Turneu semifinal U14   

  Turneu final U16   1 

 01.09-31.12.13 Participare Turneu semifinal U17   

  Calificare Turneu semifinal U14   

  Calificare Turneu semifinal U17   

  Calificare Turneu semifinal U15   

masculin 01.01-31.08.13 Turneu final U17  1 

  Turneu final U18  1 

 01.09-31.12.13 Calificare Turneu semifinal U18   

  Calificare Turneu semifinal U20   

  Calificare Turneu semifinal U17   
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 INOT 

data localitatea competitia Loc I Loc II Loc IV-
VIII 

11.11.2013 Bacau Campionat national Copii    1 

05-
07.12.2013 

Belgrad Campionatul Tarilor Central 
Europene 

  3 

12-
15.12.2013 

Pitesti Campionat National juniori 1 5  

 
 JUDO 

data localitatea competitia Loc I Loc II Loc III Loc 
IV-
VIII 

06-
07.09.2013 

M.Ciuc Campionat Balcanic seniori   1  

30.08-
01.09.13 

Dr.Tr.Severi
n 

Turneul international 
U13,15,18.21 

7 9 5 4 

13-
15.09.2013 

Sibiu Turneu International  jun, cadeti  1 4 6 

21.09.2013 P. Leordeni Cupa Orasului Popesti Leordeni 6 3 5 2 

05.10.2013 Focsani Cupa “Memorial Aurel Campeanu” 2 4 10 6 

07.10.2013 Brasov Campionat National seniori   1 2 

11-
13.10.2013 

Baia Mare Campionat National cadeti  1 1+1 
echipe 

1 

20.10.2013 Tg.Mures Cuap Muresul Cis Gaz 6 3 12 3 

09.11.2013 Rm.Valcea Cupa Ramnicului 13+1 
echipe 

10 9 1 

16.11.2013 Onesti Memorial Onesti 1 3 1 1 

22-
23.11.2013 

Iasi Campionat National tineret    1  

23-
24.11.2013 

Iasi Campionat National tineret  1 2 1 

30.11.2013 Alexnadria Cupa Kimonoul de aur 5+1 
echipe 

4 9 4 

06-
07.09.2013 

M.Ciuc Campionat Balcanic seniori   1  

30.08-
01.09.13 

Dr.Tr.Severi
n 

Turneul international 
U13,15,18.21 

7 9 5 4 

13-
15.09.2013 

Sibiu Turneu International  jun, cadeti  1 4 6 

21.09.2013 P. Leordeni Cupa Orasului Popesti Leordeni 6 3 5 2 

05.10.2013 Focsani Cupa “Memorial Aurel Campeanu” 2 4 10 6 

07.10.2013 Brasov Campionat National seniori   1 2 

11-
13.10.2013 

Baia Mare Campionat National cadeti  1 1+1 
echipe 

1 

20.10.2013 Tg.Mures Cupa Muresul Cis Gaz 6 3 12 3 

09.11.2013 Rm.Valcea Cupa Ramnicului 13+1 
echipe 

10 9 1 

16.11.2013 Onesti Memorial Onesti 1 3 1 1 

25.11.2013 Iasi Campionat National Echipe tineret   1  

23-
24.11.2013 

Iasi Campionat National individual  1 2 1 

30.11.2013 Alexandria Cupa Kimonoul de aur 5 4 9 4 

07.12.2013 Tg.Secuiesc Cupa Tg.Secuiesc 3 3   

14- Bucuresti Festivalul Romanesc de judo 9     10 12 7 
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data localitatea competitia Loc I Loc II Loc III Loc 
IV-
VIII 

15.12.2013 

18.01.2014 Dr.Tr.Severi
n 

Cupa Severinului 6 4 8 1 

08.02.2014 Bucuresti Campionat National individual 2 1 1 6 

  TOTAL 103 96 145 76 

 
 

 SCRIMA 

data localitatea competitia Loc I Loc II Loc III Loc IV-
VIII 

14-
15.09.2013 

Satu Mare Campionat National juniori   1 1echipe 

19-
20.10.2013 

Grecia Circuitul European    1 

21-
22.11.2013 

Bucuresti Campionat National cadeti  2 1echipe  

01.12.2013 Satu Mare Cupa 1 Decembrie  1  1 

14-
15.09.2013 

Satu Mare Campionat National juniori   1 1echipe 

19-
20.10.2013 

Grecia Circuitul European    1 

21-
22.11.2013 

Bucuresti Campionat Natuional cadeti  1 1echipe 1 

01.12.2013 Satu Mare Cupa 1Decembrie  1  1 

  TOTAL 1 8 8 10 

 
 TENIS DE CAMP 

data localitatea competitia Loc I Loc II Loc III Loc IV-
VIII 

13-
17.09.2013 

Ploiesti Cupa CSS Ploiesti 1    

21-
25.09.2013 

Bucuresti Cupa Willson 1  1  

26-
30.10.2013 

Bucuresti Campionat U13    1 

02-
05.11.2013 

Media Cupa Dafara  1   

09-
13.11.2013 

Ploiesti Cupa Autoklass  3 2   

13-
17.09.2013 

Ploiesti Cupa CSS Ploiesti 1    

21-
25.09.2013 

Bucuresti Cupa Willson 1  1  

26-
30.10.2013 

Bucuresti Campionat U13    1 

02-
05.11.2013 

Medias Cupa DaZara  1   

9-
13.011.2013 

Ploiesti Cupa Autoklass Mercedes Benz 3       2   

  TOTAL 17 16 12 2 
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  CLUBUL SPORTIV SCOLAR, ORASUL SINAIA 
REZULTATE SPORTIVE  perioada 01.SEPTEMBRIE.2013 – 31.DECEMBRIE.2013 
 

Disciplina sportivă Loc I Loc II Loc III 

SCHI ALPIN 
 

6 7 5 

Baschet-Campioana nationala 
minibaschet 

   

Inot-Campionat National juniori    

Judo    

Scrima    

Tenis de câmp    

TOTAL 
172 176 188 

 

SCHI ALPIN 
 
CAMPIONATE NATIONALE 
- Grosu Sebastian - loc I  SL,cadeti – prof. Vulpe Gheorghe 
   - loc II SU 
   - loc II SG 
- Aldescu Andreea -  2 loc 5 SU si SG cadeti– prof. Vulpe Gheorghe 
- Cojanu Andrei – loc I SU cadeti– prof. Vulpe Gheorghe 
   loc I SG cadeti– prof. Vulpe Gheorghe 
- Bunea Ilinca- loc I SU cadeti  – prof. Vulpe Gheorghe 
  - loc 5 SL cadeti 
- Simion Sebastian – loc 5 SG cadeti   – prof. Vulpe Gheorghe 
   - loc 6 SU cadeti 
- Baciu Alexandru – loc I SL copii 2001– prof. Vulpe Gheorghe 
   - loc I SU 
- Marinoiu Maria – loc III SL copii 2001– prof. Vulpe Gheorghe 
   - loc 4 SU 
 
CAMPIONATUL NATIONAL SCOLAR 
 Nu s-a desfasurat. 
ALTE CONCURSURI NATIONALE 
-Cojanu Andrei – 4 loc I – prof. Vulpe Gheorghe 
  - loc III 
-Grosu Sebastian - 3 loc I– prof. Vulpe Gheorghe 
   - 3 loc II 
   - loc III 
- Aldescu Andreea- 2 loc II– prof. Vulpe Gheorghe 
- Bunea Ilinca – loc II– prof. Vulpe Gheorghe 
-Simion Sebastian – 3 loc II– prof. Vulpe Gheorghe 
-Baciu Alexandru -4 loc I– prof. Vulpe Gheorghe 
- Marinoiu Maria – 3 loc III– prof. Vulpe Gheorghe 
 
 
CONCURSURI INTERNATIONALE 
- Cojanu Andrei – loc 14 – SL Intercriterium- Cehia– prof. Vulpe Gheorghe 
   - loc 22 SU Intercriterium- Cehia 
   - loc 32 SL Val-Diser - Franta 
 
LOTURI NATIONALE 
- Cojanu Andrei 
-Grosu Sebastian 
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SCHI FOND 
CAMPIONAT E MONDIALE 
- Pripici Daniel- loc 4 Campionatul mondial de juniori schi role St.Petersen- Germania 
CAMPIONATUL BALCANIC 
- Pripici Daniel – loc 4  15 km L seniori- prof. Poponeci Ioan 
FESTIVALUL OLIMPIC AL TINERETULUI EUROPEAN 
- Pripici Daniel-loc 9 stafeta- prof. Poponeci Ioan 
   - loc 13 sprint 
   - loc 28  10 km L 
- Cojocaru Luca-loc 23 sprint- prof. Poponeci Ioan 
CAMPIONATE NATIONALE 
-Pripici Daniel- loc 4  10  km liber jun– prof. Poponeci Ioan 
  - loc II  15 km duatlon jun– prof. Poponeci Ioan 
  - loc I sprint jun– prof. Poponeci Ioan 
  - loc I  sprint echipe– prof. Poponeci Ioan 
  - loc I stafeta jun– prof. Poponeci Ioan 
  - loc III  15 km liber seniori 
  - loc 4   sprint seniori 
- Cojocaru Luca – loc I  sprint echipe jun– prof. Poponeci Ioan 
   - loc III  15 km duatlon jun– prof. Poponeci Ioan 
   - loc III  sptint– prof. Poponeci Ioan 
   - loc I stafeta 
- Cojocaru Matei Marian – loc I stafeta– prof. Poponeci Ioan 
- Cojocaru Stefan – loc III sprint echipe cadeti – prof Facalet Daniel 
   - loc 4 stafeta cadeti 
- Carciu Teodor – loc III sprint echipe cadeti– prof Facalet Daniel 
   - loc 4 stafeta cadeti 
- Suica Bogdan – loc 4 stafeta cadeti– prof. Grama Iulian 
CAMPIONATE NATIONALE SCHI ROLE 
-Pripici Daniel – loc I  10 km panta jun– prof. Poponeci Ioan 
   - loc I  10 km clasic jun– prof. Poponeci Ioan 
   - loc I 10 km liber 
- Cojocaru Luca – loc 4  10 km clasic jun– prof. Poponeci Ioan 
   - loc 4 10 km liber– prof. Poponeci Ioan 
-Arnaut Razvan – loc III  10 km panta jun II 
 
CAMPIONAT NATIONAL SCOLAR 
- Pripici Daniel - loc III  10 km liber jun– prof. Poponeci Ioan 
   - loc III  10 km clasic– prof. Poponeci Ioan 
   - loc II stafeta juniori 
-Cojocaru Luca  - loc II stafeta– prof. Poponeci Ioan 
- Cojocaru Marin – loc I  7,5 km classic  j II– prof. Poponeci Ioan 
   - loc III 10 km liber j II 
   - loc II stafeta 
- Cojocaru Stefan – loc II stafeta –prof.Facalet Daniel 
- Carciu Teodor – loc II stafeta–prof.Facalet Daniel 
- Suica Bogdan – loc II stafeta- prof.Grama Iulian 
 
ALTE CONCURSURI NATIONALE 
-Pripici Daniel -3 loc I– prof. Poponeci Ioan 
- Cojocaru Luca - 3 loc III– prof. Poponeci Ioan 
- Cojocaru Matei Marian- loc I , loc III– prof. Poponeci Ioan 
 
CONCURSURI INTERNATIONALE 
- Pripici Daniel- loc I 10 km clasic  Cupa Continentala Seefeld Austria 
  - loc II 10 km liber Cupa Continentala Seefeld Austria 
  - loc 9   10 km classic Cupa Italiei St Khaterina Val Fulva 
  - loc 2   1,8 km sprint Cupa Italiei St Khaterina Val Fulva 
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PRIPICI DANIEL FLORIN – CALIFICAT SI COMPONENT AL LOTULUI OLIMPIC SOCHI 2014- 
prof. Poponeci Ioan 
 
LOTURI NATIONALE 
- Pripici Daniel -lot olimpic- calificat la JO Sochi 2014  
- Cojocaru Daniel - lot national juniori  
- Cojocaru Marin - lot national juniori 

 

SANIE 
CAMPIONATUL EUROPEAN JUNIORI  
- Constantin Andra – loc 7 echipe- Prof. Ifrim 
Victor 
CUPA MONDIALA SANIE JUN ALTENBERG 
GERMANIA 
- Kozak Angel- Borosoiu Ilie- loc 8 JUN 
 
CONCURS NATIONAL SANIE ROLE  
-Vasile Andreea- loc I copii 
        - loc 4 cadete 
- Borosoiu Andrei – loc 6 cadeti 
- Kozak Angel – loc I jun 
- Tudior Cristian – loc III jun 
- Borosoiu Ilie – loc 6 jun 
- Stoica Beatrice – loc 4 jun 
- Gheaus Daniela – loc II jun 
 
MEMORIALUL STANESCU SANIE ROLE 
- Borosoiu Andrei – loc 6 cadeti 
-Vasile Andreea- loc III copii 
       -  loc 6 cadete 
 
CUPA CSS TOPLITA STARTURI ROLE 
-Vasile Andreea- loc 6 cadeta 
- Borosoiu Andrei – loc 6 cadeti 
- Gheaus Daniela – loc 4 jun 
- Borosoiu Maria- loc 5 jun 
- Kozak Angel-Borosoiu Ilie – loc 6 dublu jun II 
 
CUPA SPERANTELOR  etapa I 
- Borosoiu Andrei – loc 5 cadeti 
-Vasile Andreea- loc 6 copii 
- Borosoiu Maria- loc 4 jun 
- Gheaus Daniela – loc 6 jun 
- Kozak Angel-Tudor Cristian – loc 5 dublu jun II 
 
CUPA SPERANTELOR  etapa II 
- Stoica Beatrice – loc 6 jun II 
- Gheaus Daniela – loc 5 jun II 
- Borosoiu Andrei – loc 4cadeti 
-Vasile Andreea- loc 6 cadete 
 
CUPA SPERANTELOR  etapa III 
- Stoica Beatrice – loc 5jun II 
- Gheaus Daniela – loc 6 jun II 
-Vasile Andreea- loc II copii 
- Borosoiu Andrei – loc 4cadeti 
- Kozak Angel-Tudor Cristian – loc 6 dublu jun II 

 
CUPA SPERANTELOR  etapa IV 
- Gheaus Daniela – loc 4 jun II 
- Borzas Cristine – loc III copii 
-Vasile Andreea- loc II copii 
- Borosoiu Andrei – loc 4cadeti 
- Kozak Angel-Tudor Cristian – loc 6 dublu jun II 
 
CLASAMENT GENERAL CUPA 
SPERANTELOR 
-Vasile Andreea- loc II copii 
- Gheaus Daniela – loc 5 jun II 
- Stoica Beatrice – loc 6 jun II 
- Kozak Angel-Tudor Cristian – loc 6 dublu jun II 
-Tudor Cristian – loc 6 jun 
- Borosoiu Andrei – loc 4cadeti 
 
CUPA DORNELOR 
- Stoica Beatrice – loc 6 jun II 
- Gheaus Daniela – loc 5 jun II 
-Vasile Andreea- loc II cadete 
- Borosoiu Andrei – loc 4cadeti 
- Kozak Angel-Tudor Cristian – loc 6 dublu jun II 
 
CAMPIONATUL NATIONAL JUN II ROLE 
-Tudor Cristian – loc 6 jun II 
- Kozak Angel-Borosoiu Ilie – loc 6 dublu jun II 
 
CAMPIONATUL NATIONAL ROLE jun I 
ECHIPE- loc 6 
CAMPIONATUL NATIONAL ROLE ECHIPE 
sen- loc 5 
CAMPIONATELE NATIONALE SANIE 
GHEATA INNSBRUCK AUSTRIA 
- Kozak Angel- loc II jun II simplu 
- Kozak Angel-Borosoiu Ilie – loc III dublu jun II 
          - loc 5 dublu 
jun I 
          - loc 5 dublu 
sen 
- Borosoiu Ilie- loc 6 jun II simplu 
- Gheaus Daniela – loc 4 jun II 
- echipe jun I – loc 5 
LOTURI NATIONALE 
- JOT 2016 – Gheaus Daniela 
  - Stoica Beatrice 
  - Kozak Angel 
  - Borasoiu Ilie 
- Lot juniori – Constantin Andra



 

IV. EDUCAŢIA PERMANENTĂ 

 
               În societatea contemporană, educaţia permanentă este un sistem educaţional deschis, 
compus din obiective, conţinuturi, forme şi tehnici educaţionale, tinzând spre noi realizări şi 
valorificări. Asigură şi întreţine potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al personalităţii, formează şi 
dezvoltă personalităţi independente şi creative. Educaţia permanentă este nemijlocit legată de 
diagnoza şi prognoza educaţiei, de programare şi inovare pe termen lung în educaţie. Astfel, şcolii îi 
revine rolul de formare a personalităţii umane, capabile să se integreze plenar în societate, să 
reacţioneze adecvat la schimbările ce se produc. Aceasta presupune eficientizarea învăţământului 
şi transformarea acestuia din beneficiar pasiv, în agent activ al progresului, care trebuie să 
pregătească omul corespunzător exigenţelor viitoarei societăţi.    
               Educaţia permanentă, în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi 
perfecţionării, este unul dintre obiectivele de guvernare, obiectiv ce face parte şi din sistemul de 
referinţă la care se vor raporta strategiile I.S.J.Prahova în semestrul I al anului şcolar 2013-2014. 
Demersul educaţiei permanente reaminteşte  în acest context,  că şcoala este cea care construieşte 
şi  consolidează  un set de valori stabile, valori care construiesc  conduite favorabile unui stil de 
viaţă la care aspirăm.  Este dependentă de educaţia formală, pentru că omul are nevoie de o 
pregătire realizată în şcoală "pentru a învăţa să înveţe". Obiectivele educaţiei permanente nu pot fi 
disociate de cele ale educaţiei realizate în general, de cele ale educaţiei şcolare, în primul rând. 
Principiul educaţiei permanente trebuie pus în relaţie directă cu produsul individual şi social. 
Educaţia permanentă trebuie să răspundă schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, 
tehnică, cultură, etică, justiţie, economie.  

       IV.1 Activitatea educativă şcolară si extraşcolară 
               

Educaţia permanentă găseşte orizont de manifestare prin activitatea educativă, desfăşurată 
în cadrul programului şcolar, dar şi extracurricular, care oferă elevilor un set de experienţe sociale 

necesare şi utile, prin folosirea judicioasă a timpului lor liber, prin crearea unor oportunităţi în 
vederea valorificării experienţelor de viaţă ale elevilor, într-un cadru mai flexibil şi deschis şi prin 
diversificarea mediilor de învăţare cotidiene. Gama largă de activităţi propuse şi posibilitatea fiecărui 

elev de a decide asupra participării permit dezvoltarea competenţelor pentru viaţă  şi pregătirea 
tinerilor de a deveni cetăţeni activi. 

Implicarea directă în rezolvarea unor probleme transdisciplinare oferă, pe lângă informaţiile 

şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate, în care se încadrează proiectele sau 
activităţile nonformale, şi posibilitatea elevilor de a-şi dezvolta  şi capacităţile organizatorice, 
capacitatea de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare a 

deciziilor  sau rezolvarea unor probleme.   Reconsiderarea mediului şcolar ca mediu prietenos, oferă 
posibilitatea transformării şcolii într-o comunitate autentică, racordată la viaţa publică. Tematica 
educaţiei civice, abordată printr-o alternativă de modalităţi, a devenit atractivă şi interesantă. Dintre 

proiectele educative nonformale s-au bucurat de un real succes cele care au dezvoltat teme precum 
drepturile omului, globalizarea, sănătatea, mediul înconjurător sau istoria civilizaţiei     
             Activitatea derulată în cadrul cercurilor pedagogice din semestrul I, în domeniul educativ 

au funcţionat la cote calificative foarte bune, existând o deschidere şi o mobilizare de mare eficienţă 
în toate zonele educaţionale. Temele propuse au vizat domenii precum: 

 Situaţiile de criză educaţională în clasa de elevi. Stiluri şi strategii de intervenţie ale cadrului 

didactic în situaţii de criză educaţională. 
 Modalităţi  de abordare interdisciplinară a programului ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun ”. 

Exemple de bună  practică 
  Întărirea parteneriatului educațional în vederea protecției și respectării drepturilor copilului și 

valorizării sale în societatea românească 

 Mândria de a fi român-promovarea valorilor tradiţionale prin activităţile extraşcolare 
 Rolul activităţilor extraşcolare în asigurarea calităţii educaţiei în învăţământ 

 Parteneriatul familie – şcoală, pilon important în formarea personalității elevului 
 Metode şi mijloace de combatere a violenţei în şcoală 
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 Educaţia pentru sănătate şi mediu – educaţie pentru viaţă 

 Dezvoltarea competenţelor şi abilitaţilor sociale ale elevilor prin activităţi educative la nivelul 

comunităţilor rurale din care fac parte 
 Perspectivele educaţiei ecologice şi aspecte ale voluntariatului în protecţia mediului 
 Datini şi obiceiuri de Crăciun pe Valea Teleajenului 

 

Şcolile implicate în derularea acestor activităţi au fost : 

 Liceul Teoretic ,,Brâncoveanu Vodă “ Urlaţi 
 Școala Gimnazială ,,Andrei Mureșanu” Ploiești 

 Şoala Gimnazială ,,Gheorghe Dibos’’-Măneşti 
 Școala Gimnazială nr. 2 Comarnic (Vatra Sat) 

 Școala Gimnazială Măgurele 

 Școala Gimnazială Cocorăştii Mislii 
 Școala Gimnazială ,,Lizeta Paul Greceanu” Cioceni, structură a Şcolii Gimnaziale Vadu Părului 

 Școala Gimnazială Sălciile 
 Clubul Copiilor , Oraşul Vălenii de Munte 

       
Comisiile metodice ale diriginţilor au funcţionat eficient în majoritatea şcolilor, reprezentând 

un cadru eficient de organizare a activităţii educative şi de formare în domeniu, mai ales pentru 

diriginţii debutanţi. Se impune, totuşi, implicarea mai mult a  profesorilor diriginţi în determinarea 
elevilor de a participa la proiectele educaţionale implementate la nivel judeţean, ca o măsură a 
îndeplinirii funcţiei de diriginte. 

            În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative extraşcolare aparţine Consiliului 
Europei, prin Comitetul de Miniştri, care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate, în 
acest domeniu, statelor membre, menţionând direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea 

statutului echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale, din 
perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. Astfel, a 
fost pus un accent deosebit pe necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

ca dimensiune a procesului de învăţare permanent şi ca  parte esenţială a educaţiei obligatorii, cât şi  
potenţialul activităţii educative extraşcolare, ca modalitate complementară de integrare socială şi 
participare activă a tinerilor în comunitate 

         Relevante, din această perspectivă, sunt manifestările educaţionale cuprinse în Calendarul 
Activităţilor Educative, care se derulează  pe an calendaristic şi care au fost elaborate specializat, pe 
mai multe domenii de activitate: 

- tehnico-ştiinţific,  
- cultural-artistic: arte vizuale, cultură şi civilizaţii, literatură, teatru, folclor, tradiţii, obiceiuri, 

muzică, dans     
- civică, voluntariat şi proiecte caritabile 

- ecologie şi protecţia mediului,  
- sportiv-turistic  

 

 Astfel, sunt întâmpinate şi stimulate talentele și preocupările copiilor în aceste arii de 
exprimare și manifestare. Aceste activități educative s-au desfășurat în afara orelor de curs și au 
adus elemente de noutate față de disciplinele studiate de elevi prin curriculum-ul obligatoriu, 

completând şi diversificând informaţia primită în cadrul orelor de curs. Ele pot avea la bază 
informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, dar nu vor 
avea rolul de dublare, ci de complementarizare sau aplicare practică a acestor informații și 

competențe.  
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IV.2 Activitatea în Cluburile Copiilor şi Palatul Copiilor 
 

 Palatul Copiilor, Municipiul Ploieşti şi Clubul Copiilor, oraşul Breaza 

 

Activităţi: 

1. 13.09.2013-Specatcol de muzică, dans şi 

teatru organizat în parteneriat cu Shopping City 

Mall Ploieşti pentru promovarea activităţilor 

extraşcolare de la Palatul Copiilor, Municipiul 

Ploieşti şi pentru marcarea începutului noului 

an şcolar 2013-2014. 

2. 28. septembrie 2013-Spectacolul de dans, 
teatru şi muzică organizat la Shopping City Mall 
Ploieşti, cu ocazia deschiderii festive a 
activităţilor Palatului Copiilor şi la care au fost 
prezenţi pe scenă peste 200 de copii talentaţi . 
3. Organizarea Concursului interjudeţean 

“Tradiţii şi Obiceiuri străine: Halloween”- parte a 

proiectului naţional “Punţi literare între civilizaţii 

şi arte”(octombrie). 

4.Organizarea Concurs interjudeţean “Dreptul de a fi copil”(octombrie-noiembrie). 

5. 9-13 noiembrie 2013 - Proiectului REGIO “Gang up! Working together against bullying among 

young people”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Prahova  

6. 26-28 octombrie 2013-Organizarea Festivalului Internaţional de Artă Coregrafică « Eurodans » 

semifinala la Ploieşti la Casa de Cultură a Studenţilor, iar finala, spectacolul de gală şi festivitatea de 

premiere, la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. Au participat 450 de copii din 20 de judeţe ale 

ţării şi ansambluri din Bulgaria şi Ucraina.  

7.Spectacole cu ocazia sărbătorilor de iarnă în centrul municipiului Ploieşti, organizate în parteneriat 

cu Primăria Ploieşti, spectacole la care au participat copii de la cercurile de Teatru de revistă, Canto 

popular, Dans popular, Chitară. 

8.Participarea trupei “Airlines” a cercului de Balet la Concursul Internaţional “Dance Fest 2013” Novi 

Sad, Serbia, unde s-au obţinut 2 premii I cu cele două dansuri prezentate în concurs, concurs la 

care au participat peste 1000 de copii din Europa. 

9.Demonstraţii de Carting şi participarea cercului de Muzică populară al Clubului Copiilor Breaza la 

spectacolul organizat de Primăria oraşului Breaza cu ocazia „Zilelor oraşului Breaza”( octombrie). 

10.Participarea cercurilor de Canto popular şi Dans popular la spectacole cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, la posturi de televiziune de la Târgovişte, Ploieşti şi Televiziunea Favorit.  

11.Participarea cercurilor de Canto popular şi Dans popular la spectacolul de la Teatrul ”Toma 

Caragiu” Ploieşti, în cadrul Proiectului educaţional ”Univers de adolescent între tradiţie şi 

modernism” organizat de Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti 

12. 15.11.2013-Spectacol de teatru, dans şi muzică cu ocazia „Zilei Universale a drepturilor 

copilului” la Sala „Europa” a Consiliului Judeţean Prahova, în parteneriat cu Zonta Club Ploieşti 

13. 12.12.2013 Spectacol de dans şi muzică ”Ninge cu miss într-o noapte de vis” la Casa Studenţilor 

Ploieşti. 

14. 2-3.11.2013 şi 21.01.2014-Concurs de selecţie la postul de televiziune Antena 1 pentru 

”România Dansează”, cercurile de Balet şi Dans modern. 
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 Clubul Copiilor, oraşul Vălenii de Munte şi Clubul Copiilor, oraşul Mizil 

 

Activităţi: 

1. 1 octombrie 2013 Clubul Copiilor a oferit un spectacol pe scena Casei de Cultură a oraşului cu 
ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor de vârsta a III-a. Acest spectacol a fost un cadou oferit de 
nepoţi, bunicilor lor. 

2. 12 decembrie 2013 Clubul Copiilor a fost gazda Cercului pedagogic judeţean cu tema “Datini şi 
tradiţii de Crăciun pe Valea Teleajenului”. Au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Prahova, directori ai Palatului copiilor si ai Cluburilor Copiilor din judeţ, directorii şcolilor 
din oraş şi profesorii – coordonatori ai cercurilor din palat şi cluburile copiilor din judeţ. Spectacolul şi 

lecţiile demonstrative au fost susținute de copii îndrumaţi de profesorii – conducători ai cercurilor 
cultural-artistice din clubul copiilor Vălenii de Munte: teatru, muzică vocal-instrumentală, dans 
popular, canto, dans modern şi pictură. 

3. ianuarie 2014 trupa de dansatori avansați, conduşi de coregraf Fabiola Doicila a participat la 
preselecţia concursului “România dansează” 
4. Copiii de la cercurile Clubului Copiilor, oraşul Vălenii de Munte au participat şi obţinut numeroase 
premii la următoarele concursuri: 
-Concursul Naţional “Învingători prin artă” 
-Concurs Internaţional de Interpretare Instrumentală-Pian 
-Concurs Naţional “Infopici” 
-Expoziţia Naţională de Artă “Tradiţii de iarnă” 
 

 Clubul Copiilor “Martha Bibescu”, oraşul Comarnic şi Clubul Copiilor, oraşul Sinaia 

 
Activităţi: 

1.Aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea Clubului Copiilor ,,Martha Bibescu'' din Comarnic 
2.Participarea directorului Angela Năsulea la Conferinţa “Leaders in Education“ de la Vilnius, 
Lituania intre 10 - 14 octombrie 2013 (fiind unul din cei 5 directori de instituţii şcolare din România 
invitaţi la acest eveniment) 
3.Participarea la întâlnirea cu profesorii din cadrul proiectului Comenius în parteneriat multilateral 
“Pleased to meet you!”, Malta, 21-28 Octombrie 2013,  
4.Organizarea spectacolului de Crăciun cu copii de la Sinaia, cu tema ,,Legenda lui Crăciun''. 
Spectacolul a avut loc la Centrul European ,,Carmen Sylva'' Sinaia. 
5.Spectacolul de Crăciun organizat în colaborare cu Asociaţia Zestrea Carpaţilor, susţinut la Hotel 
Mara, pentru copiii din Comarnic 
6.Prezentarea scenetei ,,Legenda Crăciunului'' pentru copiii de la Sanatoriul ,,1 Mai'' Sinaia din 24 
decembrie 
7.Cercul de cultură şi civilizaţie engleză – participarea la întâlnirile de proiect din cadrul proiectelor 

Comenius, realizarea imnurilor celor 2 proiecte, realizarea transpunerii în limbajul semnelor a 

textului Imnului “Pleased to meet you”, cu ajutorul doamnei Claudia Iordache de la Asociaţia 

naţională a surzilor, pregătirea echipelor de proiect pentru cele două proiecte Comenius. 

 Clubul Copiilor oraşul Slănic şi Clubul Copiilor,oraşul Băicoi 

 
Activităţi: 

1.“1 Decembrie”-Sărbătorirea Zilei Naţionale a României prin organizarea unui spectacol, a unei 
expoziţii si a unei sesiuni de referate şi prezentări Power-Point 
2. 19 decembrie : Întrunirea comisiei metodice-arte, în cadrul Clubului Copiilor Băicoi, unde s-a 
prezentat un referat cu tema “Atelierul Fanteziei, spaţiul dezvoltării personalităţii în Clubul Copiilor” 
3.Spectacol de dans cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 
4.Participarea şi obţinerea a numeroase premii şi menţiuni la următoarele concursuri: 
 -Concurs naţional ”Iaşi- green bag, creează, responsabilizează pentru eco-ul naturii”- Palatul 
Copiilor Iaşi  (Premiul I) 
- Concurs naţional ” Între imaginaţie şi aplicaţie”- Palatul Copiilor Iaşi (Premiul I) 
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- Concurs naţional” Feeria toamnei”- Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş (Premiul I) 
- Concurs interjudeţean ”Sărbătoarea crizantemelor” Botoşani (Premiul I, Premiul I) 
- Concurs naţional ”Clipe de toamnă” Inspectoratul Şcolar Timiş (Premiul I) 
- Concurs interjudeţean ”Iubim natura” Palatul Copiilor Alexandria (Premiul I, Premiul I) 
- Concurs naţional ”Artă şi imaginaţie” Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ (Premiul I, Premiul I) 
- Concurs interjudeţean ”Printre fulgi de zăpadă şi glasuri de copii”, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ  
- Concurs naţional ”Vis de Crăciun” Inspectoratul  Şcolar Judeţean Ilfov Judeţean  Timiş 
- Concurs internaţional ”Crăciunul copiilor, festival al bucuriei”, Inspectoratul Şcolar  JudeţeanTimiş 
-Concurs naţional ”Iarna- izvor de peisaje mirifice”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 
 
 

 Clubul Copiilor, Municipiul Câmpina 

 
Activităţi: 

 14.09.2013 spectacol  de muzică şi dans “Serbările toamnei” 
 27.09.2013 “Ziua Tricolorului” spectacol  de muzică şi dans 
 5.10.2013 “Ziua Educaţiei” spectacol de muzică şi dans în programul de deschidere a Şcolii 
Centrale Câmpina 
 27.10.2013  Concurs internaţional de dans “Eurodans” – Bucureşti – Locul I 
30.11.2013 Spectacol de muzică vocal - instrumentală “Aprinderea luminilor de Crăciun” 
01.12.2013  Participare la sărbătoarea Zilei Naţionale a României 
15.12.2013 Simpozionul Naţional de Radiocomunicaţii Câmpina 2013 - acordarea certificatelor de 
<<radioamator – receptor>> şi a diplomelor  de participare a copiilor de la cercul de Automatizări 
   20-24.12.2013 – Recitaluri de colinde cu corul “Micii melomani” la diferite instituţii din  Câmpina  
   08.01.2014 -  Concurs Naţional de U.S. 3.5 MHz “ Cupa Municipiului Câmpina”–   Locul I  
   19.01.2014 - Concurs internaţional “Rudolf” Piatra Neamţ 
                               cerc Informatică           - 14 premii  
                               cerc Creaţie- confecţii  - 5 premii  I si 2 premii II 
              -Concursul Naţional “ Poveste de iarnă”, Bucureşti, cerc informatică - 5 premii 
 

IV.3 Perspective în educaţia permanentă, proiecte în derulare, parteneriate 
                

 Acţiunile  cuprinse în Calendarul activităţilor educative s-au desfăşurat în parteneriat cu 

organizaţii şi instituţii de profil, care pot furniza resurse pentru astfel de activități, ţinând cont de 

dorința elevilor de a se implica în proiecte extrașcolare, dorința profesorilor de a realiza și alte 

activități în afara orelor de curs, opțiunea managerilor școlari pentru diversificarea serviciilor 

educaționale, în scopul creșterii atractivității unității școlare, impactul pozitiv asupra comunității  etc.
  

             În scopul derulării unor activităţi de calitate, implicarea instituţiilor guvernamentale şi 
neguvernamentale s-a realizat prin încheierea unor parteneriate, prin definirea termenilor colaborării 
şi domeniile în care vor fi proiectate şi organizate activităţile. Astfel, în cadrul programelor 
parteneriale s-au desfăşurat activităţi specifice, pe diferite dimensiuni educaţionale, mai ales în zona 
prevenirii influenţei factorilor de risc: delincvenţa juvenilă şi victimizarea elevilor, combaterea 
traficului de fiinţe, pregătirea elevilor pentru formarea unor comportamente adecvate în situaţii de 
urgenţă, consumul de alcool, tutun şi droguri. Oferta activităţilor educative a fost variată şi 
cuprinzătoare, dând posibilitatea elevilor de a-şi alege domeniul dorit, iar cadrelor didactice de a-şi 
demonstra măiestria didactică.  
             În acest sens, în semestrul I al anului şcolar 2013- 2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Prahova a încheiat parteneriate cu: 
- INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PRAHOVA, desfăşurarea parteneriatului 

educaţional ,,Stop violenţei şi discriminării în şcoli! Indiferenţa doare!” 
- SERVICIUL DE PROBAŢIUNE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA, cu scopul de a întări 

gradul de siguranţă comunitară în judeţul Prahova 
- MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, în cadrul proiectului ,,Prevenirea corupţiei în educaţie, 

prin informare, formare şi responsabilizare 
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- CASA DE CULTURA ,, I.L.CARAGIALE”  A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI, pentru desfăşurarea 

unor manifestări educative şi cultural –ştiinţifice 
- ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI DIN COLEGIUL ,,NICOLAE IORGA” DIN VĂLENII DE MUNTE, 

pentru desfăşurarea activităţii ,,Ce vreau să fac cu viaţa mea” din cadrul proiectului ,, Investim 
în copii, investim în viitor” 

- S.C. EDITURA L.V.S. CREPUSCUL, în vederea promovării tinerelor talente, a performanţei, a 

creativităţii şi a importanţei adaptării sistemului educaţional românesc la valorile reale ale 
societăţii 

- CENTRUL LOCAL DE CERCETAŞI B.E.S.T. PLOIEŞTI, în vederea organizării şi desfăşurării 

unor activităţi educative extracurriculare, în beneficiul şi cu sprijinul elevilor 
- AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, CENTRUL REGIONAL 

PLOIEŞTI, pentru dezvoltarea unor campanii de informare şi sensibilizare privind fenomenul 

traficului de persoane 
- S.C. PROFILES INTERNAŢIONAL S.R.L., în cadrul proiectului ,,V.I.A. – Vocaţie, Interese, 

Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional” 
- INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE, COLEGIUL AL. I. CUZA PLOIEŞTI, C.J.R.A.E. 

PRAHOVA , pentru implementarea proiectului ,, Spunem nu violenţei, spunem da toleranţei!” 
- S.C. GOLF MEDIA S.R.L., în vederea desfăşurării programelor de educaţie şi orientare în 

carieră, în cadrul instituţiilor de învăţământ liceal din judeţul Prahova 
- SOCIETATEA COMERCIALĂ ,,PATRU ACE” S.R.L. în vederea derulării proiectului ,, Act 

Smart, Be Cool!- o campanie de educare a tinerilor cu privire la importanţa păstrării unei pieli 
sănătoase şi despre măsurile care pot fi luate pentru a trata acneea” 

- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI, COMISIA 6 DIN CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI PLOIEŞTI, în cadrul proiectului ,,Împreună, pentru copii!” 

- INSPECTORATUL PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,ŞERBAN CANTACUZINO” AL 
JUDEŢULUI PRAHOVA, în proiectele ce urmăresc pregătirea elevilor şi a cadrelor didactice în 

formarea unor comportamente adecvate în situaţii de urgenţă 
- SIVECO ROMÂNIA  şi EDITURA NICULESCU,  pentru organizarea Forumului Educaţional 

MAGISTER 
- CURTEA DE APEL PLOIEŞTI, cu scopul organizării unor activităţi comune de 

formare/informare, cât şi de dezvoltare a unor strategii de prevenire a delincvenţei juvenile 
- FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU POLITICI ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE, în vederea derulării 

proiectului ,,Stil de viaţă sănătos” 
- ASOCIAŢIA  ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR, filiala din Prahova, în vederea dezvoltării 

culturii umanitare în domeniul educaţional al tinerilor, prin promovarea valorilor păcii .  
-  
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             IV.4 Consiliile Şcolare ale Elevilor şi Consiliul Judeţean al Elevilor 

 

             Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova (CJE PH) este structură 

reprezentativă a elevilor la nivel judeţean, subordonată Consiliului 
Regional al Elevilor şi Consiliului Naţional al Elevilor,care coordonează 

activitatea Consiliilor Locale ale Elevilor(CLE) şi a Consiliilor Școlare ale 
Elevilor(CSE).  

Misiunea CNE este de a reprezenta elevii în forurile decizionale şi de 

a asigura un mediu propice dezvoltării personale şi profesionale a lor, prin 
susţinerea voluntariatului şi acţiunilor pliate pe nevoile şi interesele lor, menite să îi informeze, 
conştientizeze, motiveze şi responsabilizeze. 

Obiectivele primului semestru de activitate: 

 Formarea unei echipe solide la nivelul judeţului Prahova  

 Promovarea Consiliului Elevilor în toate unităţile de învăţământ din judeţ 

 Promovarea voluntariatului în rândul elevilor 

 Monitorizarea permanentă a activităţii C.Ş.E.-urilor 
În data de 12 .XI 2012 au  avut loc alegerile pentru noul B.E.X. al C.J.E. Prahova.  Rezultatele 

au fost următoarele : 

 Preşedinte:       Anghel  Ștefania – Liceul Teoretic  „Aurel Vlaicu” Breaza 
 Vicepreşedinţi: Voicilă Ana - C.N. „Jean Monnet”  Ploieşti 

                         Lungu Aida -C.N.”Nichita Stănescu ”Ploieşti 
                         Curtasu Simona -C.T. „Elie Radu “Ploieşti  

 Secretar:          Şercău Horia -Liceul Teoretic ,, Şerban Vodă ” Slănic  
 Director departament „Mobilitate, Informare,  Formare,  Consiliere”: Barbu Gabriel – C.N. „ 

I.L. Caragiale”Ploieşti  
 Director departament „Avocatul Elevului” : Tudoroiu Eusebiu - Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu” Ploieşti 

 Director departament „Concursuri Şcolare şi Extraşcolare”: Tache Malina - C.N. „Mihai 
Viteazul” Ploieşti  

 Director departament „Cultura, Educaţie, Programe şcolare”: Tanase Andrei –Colegiul 
Tehnic „Toma Socolescu” Ploieşti 

Director departament „Sport şi programe de tineret”: Tănase Carmen –Colegiul Tehnic „Lazăr 
Edeleanu” Ploieşti 

 Alegerea noului B.E.X. al C.J.E. Prahova s-a desfăşurat în Sala de Consiliu a I.S.J. Prahova 
şi activitatea a fost promovată în mass-media locală: 

 http://ploiestiri.altphel.ro/2013/11/12/consiliul-judetean-al-elevilor-prahova-are-un-nou-
presedinte/ 

 http://www.vptv.ro, http://www.vptv.ro/liderii-elevilor/ 

În primul semestru de activitate  a C.J.E. Prahova  au avut loc 4 ședințe:  

15  noiembrie 2013 – Şedinţa a Biroului Executiv al Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova 

Ordinea de zi: 
-Responsabilităţile membrilor B.E.X. –C.J.E. PH/an şcolar 2013-2014 
-Prezentarea raportului de activitate pe anul şcolar 2012-2013 
-Planul de activităţi /proiecte pentru anul şcolar 2013-2014 
-Organizarea evenimentului PARTY VIS – ediţia a II-a   
-Biroul de Presă al C.J.E. Prahova : Stabilirea unui birou de presă şi lansarea unui comunicat cu 
scopul de a mediatiza C.J.E. şi activităţile sale. 
-Discuţii libere 

http://ploiestiri.altphel.ro/2013/11/12/consiliul-judetean-al-elevilor-prahova-are-un-nou-presedinte/
http://ploiestiri.altphel.ro/2013/11/12/consiliul-judetean-al-elevilor-prahova-are-un-nou-presedinte/
http://www.vptv.ro/
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25 noiembrie 2013- Şedinţa a Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova 

Ordinea de zi : 

- Centrul de cercetaşi B.E.S.T. Ploieşti  - Organizarea evenimentului de deschidere a centrului, 
detalii cu privire la activităţile acestei organizaţii, viitoare colaborări. 
-Conexiuni C.J.E./ C.N.E, 
-Stabilirea strategiei de acţiune a  C.J.E./C.N.E ,  
-Stabilirea programului  de  acţiuni  desfăşurate în cadrul celei de-a a-XIV-a ediţie a Festivalului 

Naţional al Ṣanselor tale – “Cetățean român-cetățean european” 

 

10 ianuarie 2014 – Şedinţa a Biroului Executiv al Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova 

Ordinea de zi : 

-Raportul evenimentului proiectului “Party VIS”.Constituirea fondului de granturi V.I.S. C.J.E. PH 
,care are ca obiectiv principal stimularea grupurilor de iniţiativă din liceele, colegiile prahovene  să 
dezvolte proiecte care să contribuie la producerea unor schimbări pozitive în comunitatea şcolară. 
 -Stabilirea cursurilor de formare. 
-Propuneri de activităţi/proiecte  
-Organizarea concursului pentru constituirea Biroului  de presă C.J.E. PH: 2 redactori ; 2 
responsabili audio-foto-video ; 1 responsabil online. 
14 ianuarie 2014 – Şedinţa a Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova 

Ordinea de zi : 

-Stabilirea programului pentru cursurile de formare. 
-Propuneri de activităţi/proiecte ale membrilor C.J.E. PH. 
- Biroul  de presă al CJE PH. Coordonatorul Biroului de Presă al CJE Ph este Ana Voicila - C.N. 
«Jean Monnet »Ploieşti . 

În urma depunerii aplicaţiilor pentru Biroului  de presă al CJE PH, au fost selecţionaţi pentru 
posturile declarate vacante, următorii elevi : 
Enache Alexandru – Redactor BP CJE PH – C.N. „A.I. Cuza” 
Rădulescu Ana-Maria – Redactor BP CJE PH-C.N. „ I.L. Caragiale” 
Lupu Ana-Maria- Redactor BP CJE PH – C.N. „Mihai Viteazul” 
Geangu Răzvan – Responsabil  audio-foto-video – C.N. I.L.Caragiale  
Ionescu Andrei - – Responsabil  audio-foto-video – C.N. ,,Jean Monnet ” 
Eparu Mihai – Responsabil Online – C.N. ,,Mihai Viteazul” 
 
Conferinţa Regională Sud-Muntenia-Bucureşti, 20.12 2013  

         În cadrul conferinţei au avut loc alegerile Consiliului regional al elevilor, unde prezentă a fost 
Voicilă Ana , împreună cu prof. coordonator C.J.E. PH Tuinete Mădălina. 
 În cadrul alegerilor au fost aleşi: 
 Andrei Denis-Presedinte C.R.E.-C.J.E. Giurgiu  

Voicila Ana-Vicepreședinte –C.J.E. Prahova  
Bianca Vlad Secretar –C.J.E. Dâmboviţa   
Adunarea Generală a Consiliului Naţional al Elevilor-Braşov, 4-7 Februarie 2014  

În perioada 4-7 februarie  2014, s-a desfăşurat la Braşov,  Adunarea Generală a Consiliului 
Naţional al Elevilor .  

În cadrul Adunării Generale C.N.E.,  judeţul Prahova a fost reprezentat de către elevii :  

Ștefania Anghel- Preşedinte C.J.E. Prahova  
Tache Malina – Director Departament Concursuri şcolare şi extraşcolare ,C.J.E. Prahova  
Tănase Andrei - Director Departament Cultura, Educaţie şi Programe Şcolare, C.J.E. Prahova 

În cadrul Adunării Generale a fost ales noul Birou Executiv al Consiliului Naţional al Elevilor :  

Eduard Mititelu- Preşedinte C.N.E. - Președinte C.J.E. Botoșani. 
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Găitan Tudor – Secretar al departamentului educaţie şi comunicare (relaţii externe)-Preşedinte 
C.J.E. Suceava 
Birle Rareş Calin – Secretar al departamentului de organizare internă – Preşedinte C.J.E. 
Maramureş 
Lepadatu Delia – Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea Nord-Est 
Bostan Tudor Codrin - Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea  Sud-Est 
Nestor Cleopatra - Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea Bucureşti-Ilfov 
Denis Andrei - Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea Sud-Muntenia 
Divoiu Ioanis - Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea Nord-Vest 
Tisu Filip - Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea Vest 
Enacica Alexandru- Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea Sud-Vest 
Nistor Dariana - Vicepreşedinte C.N.E. – Preşedinte Regiunea Centru 
De asemenea, întâlnirea s-a bucurat de prezenţa domnului Ministru al Educaţiei, Remus Pricopie, 
care a adresat un mesaj de susţinere reprezentanţilor elevilor. 
În cadrul Adunării Generale au fost realizate o serie de cursuri de formare la care au participat şi 
delegaţii Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova : 

Relaţii externe şi „Public Relations” (PR) - Ștefania Anghel :Preşedinte C.J.E. PH 

Politici educaţionale, sociale şi de tineret – Malina Tache C.J.E. : Președinte comisie Concursuri 
şcolare şi extraşcolare C.J.E. PH 

Organizare internă şi „Human Resources” (HR)- Andrei Tănase : Președinte comisie Cultura, 
Educaţie şi Programe Şcolare C.J.E. PH 
 „Seminarul Naţional al Secretarilor C.J.E.” - Băile Herculane, 20-23 Februarie 2014 

A doua activitate a proiectului  „CINE contează pe Tine”, implementat de Asociația 

Elevilor Mehedințeni şi co-finanţat prin Programul Tineret în Acțiune, acțiunea 5.1 - Întâlniri ale 
tinerilor cu responsabili ai politicilor de tineret, a avut loc, în perioada 20 – 23 februarie 2014, în 
staţiunea Băile Herculane din judeţul Caraş-Severin. 

 Din partea delegației Consiliului Judetean al Elevilor Prahova, a fost prezent Eusebiu-
Mihail Tudoroiu, director al departamentului “Avocatul Elevului”. Acesta s-a implicat activ în 

sesiunile de lucru ce s-au desfășurat în cadrul proiectului și și-a adus aportul propriu prin experiența 

pe care o deține, prezentând, în plenul seminarului,  viziunea elevilor prahoveni și problemele cu 

care aceștia se confruntă. 
 
 
 
 
 
 
 



 56 



 57 

 

 V. RESURSE UMANE (cadre didactice, cadre didactice auxiliare) existente în 
unităţile din învăţământul prahovean. Formare şi dezvoltare profesională 

V. 1 Resurse umane 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In anul şcolar 2013-2014 numărul total de posturi, pe toate formele de finanțare este de 

9713,5 (fata de 9716 in anul precedent, 9717,5 in 2011-2012 sau 9903.5 in 2010-2011), din care: 

     - 7350.25 norme didactice (fata de 7412 in anul precedent sau 7384.5 in 2012-2013sau 

7994.5 in 2009-2010) 

       - 706 posturi didactice auxiliare (fata de 702.75 in 2012-2013)   

       -  1657.25 posturi nedidactice (fata de 1601.25 in 2012-2013) 

 

Raportul dintre numărul de elevi si numărul de cadre didactice pe fiecare nivel de clasa/ciclu de 

învăţământ si raportul dintre numărul de elevi si personalul didactic auxiliar si nedidactic 

Nr. 
crt. 

Nivel/ciclu de 
învăţământ 

Nr elevi/nr cadre 
didactice 

Nr elevi/nr cadre 
didactice auxiliare 

Nr elevi/nr personal 
nedidactic 

1. Învăţământ preșcolar 18,92 419,32 51,40 

2. Învăţământ primar 21,45 - 923,26 

3. Învăţământ gimnazial 12,23 111,6 47,21 

4. Învăţământ liceal 15,39 81,75 50,06 

5. Învăţământ profesional 12,61 - - 

7. Învăţământ special 2,94 31,06 27,51 

8. Total  112791/7352=15,34 112791/706=159,76 112791/1657=68,06 
 

Raportul existent între personalul didactic, auxiliar si personalul 
nedidactic  
a) 7350,25 norme didactice : 706 personal didactic auxiliar = 10,41 

cadre didactice la un cadru didactic auxiliar  
b) 7350,25 norme didactice : 1657,50 posturi nedidactice = 4.43 cadre 

didactice la un post nedidactic  
               Comparativ cu ultimii doi ani școlari datele sunt următoarele : 

Anul scolar Didactic /  
Didactic auxiliar 

Didactic / 
Nedidactic 

2011-2012 10,31 4,39 

2012-2013 10,60 4,64 

2013-2014 10,41 4.43 

Din acest raport se deduce creşterea ponderii personalului didactic 

auxiliar si nedidactic in raport cu personalul didactic. 
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 Raportul dintre numărul de elevi si numărul de cadre didactice se 

menține si in acest an la limita inferioara a parametrilor prevăzuți de 

art.63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (exemplu pentru 

învăţământul liceal - 15,34  fiind  în scădere fata de anul școlar 2011-
2012 când era de 15.81) 

 Semnalăm faptul ca la nivelele preșcolar si primar acest raport este peste 
medie, 18,92, respectiv 21,45, în timp ce  la învăţământul gimnazial 
situația este îngrijorătoare, media de 12,23 elevi pe cadru didactic, in 

continuare in scădere  faţă de anii precedenți, când a fost de 12,66  in 
2011/2012 si 12,29 in 2012/2013 fiind foarte apropiată de minimul 
prevăzut de Lege. Cauza o reprezintă existenţa unui număr mare de scoli 
gimnaziale din mediul rural unde efectivele la unele c lase sunt uneori 
chiar sub  limita prevăzută de lege (în 22 de şcoli).  

An școlar Număr elevi/ 
Cadre didactice 

Număr elevi/ 
Didactice 
auxiliare 

Nr elevi/ 
Nedidactice 

2011-2012 15.81 163 69.45 

2012-2013 15.02 165.02 71.25 

2013-2014 15.34 159.76 68.06 

 

 

Ponderea cadrelor didactice pe niveluri de 

școlarizare in anul școlar 2013-2014 

Nr. 
crt. 

Nivel Grad de acoperire 

1. preșcolar 13,41 % 

2.  primar 22,26 % fata de 21% 
2012/2013 si 19% in 
2011 

3.  gimnazial 31,6 % 

4.  liceal 26,25 % 

5  profesional 0,92 % 

6. învăţământ 
special 

3.68 % 

7. alte unităţi 1,88 % 

8. preșcolar 13,41 % 

 

 Se observă creşterea în continuare a ponderii 

personalului didactic încadrat la învăţământul 

primar  ca urmare a introducerii clasei 

pregătitoare 

 

Situația încadrării personalului didactic si a 

unităţilor școlare din județ, pe medii 

(rural/urban) 

Anul  Urban 
numar 

% Rural 
numar 

% 

2011-2012 4423 60,31 2911 39,69 

2012-2013 4410,5 59,84 2979 40,16 

2013-2014 4405,68 59,80 2963,3 40,20 

 

Schimbările sunt nesemnificative. 

Raportul a rămas relativ constant în 

ultimii 10 ani şcolari (aproximativ 60% 

urban, 40% rural). Uşoara creştere a 

ponderii normelor didactice din mediul 

rural este efectul situaţiei demografice 

din mediul urban, unde numărul 

cadrelor didactice care se pensionează  

anual este mai mare). 
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Numărul normelor didactice ocupate prin sistemul plata 

cu ora 

În anul şcolar 2013-2014 sunt încadrate în 

plata cu ora 956,30 norme didactice, ceea ce 

reprezintă 14,90% din total, fiind cel mai mare 

procent din 1994. 

Disciplinele  cu cele mai multe   norme 

încadrate prin plata cu ora sunt: limba engleză 56 

din 399, limba franceză 42 din 282, matematică 68 

din 530, fizică 51 din 232.5, biologie 41 din 173,6 

norme, educație muzicală 25 din 76, educație  

plastică 17 din 74,8 norme, chimie 24 din 162. 

Pe termen mediu, aceste discipline sunt 

discipline deficitare în încadrarea cu personal 

didactic calificat. 

 

Disciplinele deficitare în încadrarea 

cu personal didactic calificat  s-au redus 

semnificativ  fata de anii precedenţi. In 

aceasta categorie mai pot fi enumerate doar: 

biologia, educaţia muzicala, educaţia 

plastica, limba germana, estetica si îngrijirea 

corpului omenesc, medicina si asistenta 

medicala generala.  

 In acelaşi timp lista disciplinelor la 

care forţa de munca specializata este 

excedentară  s-a mărit, cuprinzând: limba 

romana, limba engleza, informatica, istoria, 

psihologia, geografia, educaţia fizica, 

mecanica, etc. 

. 

 

Evolutia numarului de norme didactice, a personalului didactic încadrat pe perioada 

nedeterminată (titularI si  a personalului didactic încadrat pe perioada determinată 

(suplinitori)). 

Anul 
scolar 

Total 
norme 

Titulari 
Nr% 

Plata 
cu ora 

Norme ocupate cu suplinitori 

Total Cu 

studiicorespunzat
oare 

Cu studii 

superioare 

In curs de 

calificare 

Studii 

Medii 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

2012- 
2013 

7412 5389 

72.7% 

910 
12.27% 

1069 14.42 930.26 12.54 100 1.34 31 0.41 8 0.10 

2013- 
2014 

7350.
25 

5486.5 
74.7% 

956.30 
12.9% 

924 12.5 831 11.28 69 0.93 15 0.2 9 0.12 

 Din 
care 

266.5 la 
pension

ari 

 

- Se observă diminuarea numărului de norme didactice în condițiile în care numărul total de 

posturi a rămas constant. 

 - Numărul si ponderea titularilor a crescut in condițiile menţinerii ca titulari a unui număr de 55 

de persoane si a aplicării art.253 din L1/2011 

 - S-a diminuat cu 2% numărul de suplinitori calificați, iar suplinitorii fără studii corespunzătoare 

reprezintă 1,25% din personalul încadrat, acesta fiind cel mai mic procent din 1990. 
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CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE 

 

1. În anul şcolar 2013-2014, numărul total de posturi a rămas aproape neschimbat (diminuarea 

este de 2,5), in condiţiile in care numărul elevilor si preşcolarilor s-a diminuat cu aproape 

4000, adică echivalentul a aproximativ 120 de clase, fapt care conduce la neîncadrarea in 

sumele alocate rezultate din costul standard pe elev. 

2. Micşorarea, in continuare, a numărului normelor didactice (cu 62), in timp ce numărul 

normelor didactice auxiliare si nedidactice a crescut cu 59. Raportul existent intre cele doua 

categorii de norme  este dezechilibrat, înregistrându-se în unele unităţi de învăţământ un 

număr nejustificat de posturi didactice auxiliare si nedidactice. 

3. Raportul dintre numărul de elevi si numărul de cadre didactice pe toate nivelele se menţine 

la limita inferioara prevăzuta de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Situaţia cea mai 

îngrijorătoare este la învăţământul gimnazial unde se înregistrează 12,23 elevi /profesor. 

Acest fapt se datorează  numărului mic de elevi existent in multe clase din mediul rural. Cele 

două soluţii posibile –redimensionarea reţelei şcolare sau organizarea de clase în regim de 

predare simultana – nu sunt agreate nici de comunităţile si nici de autorităţile  locale. 

4. Ponderea cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare este echilibrata, segmentul primar si 

preşcolar reprezentând 35,67%, cel gimnazial 31,6%, iar cel liceal si postliceal 32,73%. 

5. Deoarece 98.64% din normele didactice sunt încadrate cu personal didactic cu studii 

corespunzătoare putem afirma ca resursele umane existente in sistem reprezintă o premisa 

pentru un învăţământ de calitate, iar personalul didactic fără studii corespunzătoare, dar cu 

studii superioare sau in curs de calificare, a cărui pondere este de 1.36% reprezintă o 

situaţie izolată şi nesemnificativă. Pe baza acestor date putem afirma ca activitatea de 

recrutare, selecţie si încadrare a unităţilor de învăţământ si-a atins obiectivul. In activitatea 

curentă este necesară valorificarea competentele dovedite prin rezultatele obţinute la 

concursurile de ocupare a posturilor si prin documentele de studiu. 

6. Numărul normelor didactice ocupate cu personal didactic încadrat pe perioada 

nedeterminata (titulari) reprezintă 74,7%, fiind cel mai mare din 1996 pana in prezent (atunci 

erau 6900 titulari, ce reprezentau 74,1% din total). In condiţiile in care activitatea unui 

profesor, indiferent de nivelul de predare la care se afla, s-a diversificat foarte mult , iar 

nivelul salarizării a rămas aproape neschimbat, existenta unui număr mare de titulari trebuie 

înţeleasa ca o performanta intr-un context general caracterizat prin mobilitatea forţei de 

munca. 

7. Normele didactice  ocupate in anul şcolar 2013/2014 prin sistemul plata cu ora este, de 

asemenea, cel mai mare din ultimii 1990, reprezentând 12.9% (fata de 3,24% in 1993/1994). 

In comparaţie cu ultimii trei ani şcolari ponderea normelor didactice ocupate de pensionari s-

a diminuat, fiind de 3,55% 
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8. Descentralizarea deciziei privind încadrarea unităţilor cu personal didactic a devenit in anul 

şcolar 2013/2014 tot mai evidenta. Comisiile de mobilitate si consiliile de administraţie ale 

unităţilor cu personalitate juridica au avut posibilitatea sa selecteze personalului didactic în 

toate etapele de mobilitate, utilizând condiţiile specifice sau criteriile generale stabilite de 

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic. 

9. In domeniul resurselor umane, rolul inspectoratului se redefineşte in condiţiile 

descentralizării, atribuţiile de execuţie fiind treptat înlocuite cu cele de monitorizare, 

consiliere  si validare. 
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V. 2. Formarea şi dezvoltarea profesională 

V. 2.1. Formarea continuă a personalului didactic prin CCD  

Conform politicilor Ministerului Educaţiei şi obiectivelor strategice ale Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Prahova în domeniul dezvoltării resurselor umane, Casa Corpului Didactic 

Prahova şi-a adaptat în anul şcolar 2013-2014 oferta de programe şi activităţi, încercând 

totodată să vină în întâmpinarea nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice din 

judeţ. Serviciile educaţionale oferite au fost şi sunt o prioritate fundamentală pentru CCD 

Prahova, care, prin politicile promovate şi prin strategiile specifice de aplicare a acestora, 

asigură cadrul de implementare a calităţii în sistemul de învăţământ.  

Casa Corpului Didactic Prahova are 7 filiale, după cum urmează: 

 Colegiul „M. Cantacuzino” Sinaia 

 Colegiul Naţional „N. Grigorescu” Câmpina 

 Colegiul Naţional „N. Iorga” Vălenii de Munte 

 Grupul Şcolar Slănic 

 Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă” Urlaţi 

 Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil 

 Şcoala cu Cls. I-VIII Tăriceni 
 
Resurse umane: 

Număr 
posturi 
personal 
didactic 

Total 
personal 
didactic 

Număr posturi 
personal 
didactic 
auxiliar 

Total 
personal 
didactic 
auxiliar 

Număr 
posturi 
personal 
nedidactic 

Total 
personal 
didactic 

Număr 
total 
posturi 

Total 
personal 

1 – 
director 
7 – prof. 
metodişti 

8 
1 – bibliotecar 
0,5 – admin. 
fin. 

1,5 
1 – analist 
program. 

8 10,5 13 

Obiectivele strategice, corelate cu obiectivele strategice ale I.S.J., în domeniul 

resurselor umane şi al perfecţionării/formării continue 

 Asigurarea tuturor condiţiilor pentru funcţionarea Casei Corpului Didactic Prahova în calitate 
de: furnizor de programe de formare continuă acreditate şi avizate, centru de resurse, 
inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a 
managerilor educaţionali, de informare-documentare şi de organizare a activităţilor de 
perfecţionare pentru întregul personal din învăţământul preuniversitar prahovean; centru de 
iniţiere şi organizare a activităţii ştiinţifice, de tipărituri, de mijloace de învăţământ şi de 
activităţi culturale; 

 Colaborarea permanentă cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, cu Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei, instituţiile furnizoare de pregătire iniţială, cu filialele prahovene ale societăţilor 
ştiinţifice, cu diferite instituţii culturale şi ştiinţifice şi cu comunitatea locală pentru realizarea 
programelor de continuă formare a personalului didactic, compatibilizate cu standardele 
naţionale şi adecvate la condiţiile, cerinţele şi specificul învăţământului preuniversitar din 
judeţul Prahova; 
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 Dezvoltarea contactelor ştiinţifice şi pedagogice cu personalităţi sau instituţii similare şi de 
învăţământ din ţară şi din străinătate pentru cunoaşterea realizărilor şi tendinţelor către care 
se îndreaptă învăţământul românesc şi european, precum şi pentru preluarea experienţei 
valoroase în domeniul dezvoltării unei noi culturi educaţionale a personalului didactic; 

 Creşterea contribuţiei Casei Corpului Didactic Prahova la realizarea unu i management 
performant al resurselor umane şi materiale ale şcolii prahovene pentru consolidarea 
iniţiativelor de reformă şi continua eficientizare a procesului educaţional corespunzător 
provocărilor noi ale reformei avansate; 

 Continuarea activităţii de formare continuă specializată pentru cadrele din mediul rural, 
utilizarea pe scară largă a învăţământului la distanţă (formare continuă, reconversie 
profesională etc.); 

 Optimizarea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi a managerilor şcolari; 
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OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 
ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 

PROGRAME ACREDITATE 

A. PROGRAME ACREDITATE 

1. Management Educaţional 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-public ţintă: cadre didactice de conducere, de îndrumare și de control și cadre didactice aspirante la 

funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar  

-durata/ perioada: 180 ore 

- număr credite profesionale transferabile: 60 

- acreditat prin OMEN  nr. 3655/29.04.2013 

-program categoria 1, durata 4 ani 

- locaţia: C.C.D. Prahova, filiale C.C.D. 

- certificare: Atestate de formare continuă însoţite de Fişa competenţelor şi a disciplinelor. 

2. Dezvoltare şi performanţă în învăţământ II 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: institutori, învăţători, educatoare 

-  durata/ perioada: 190 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 60 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 4486/12.07.2010 

- program categoria 1, durata 4 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

  

3. Educație de calitate pentru toți  
(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditat prin OMECTS nr 6568/20.12.2012 

- program categoria a 2-a , durata 3 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

4. Consiliere și orientare școlară  

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

- public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

- durata: 48 ore 

- număr credite profesionale transferabile: 12 

- acreditat prin O.M.E.N.   nr. 424/ 25.07.2013 

- program categoria a 2-a , durata 3 ani 

- locaţia: C.C.D. Prahova  

- certificare: Atestat de formare continuă însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor  

5. Competente cheie TIC  

(Furnizor: C.N.E.E.) 
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-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 60 ore 

-  acreditat de M.E.C.T.S.-D.F.C.P.I.P. prin O.M.E.C.T.S. nr. 3284/17.02.2012  

-  număr credite profesionale transferabile: 15 

- program categoria a 2-a , durata 5 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

6. Asigurarea calității în unitățile școlare 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 45 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 11 

-  program tematic categoria 2, acreditat de OM6218-13.11.2012 

- program categoria a 2-a, durata 3 ani 

-  locaţii: C.C.D. Prahova şi filialele Vălenii de Munte, Mizil 

7. Calitate în managementul unităţii şcolare 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: directori şi directori adjuncţi din unităţile şcolare 

-  durata: 72 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 20 

-  acreditat prin OMECTS  nr. 6546/12.12.2011 

- program categoria a 2-a, durata 3 ani, modul lung 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

8. Calitate în managementul inspecţiei şcolare 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: inspectori școlari generali, inspectori școlari adjuncți și inspectori școlari 

-  durata: 52 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 14 

-  acreditat O.M.E.C.T.S. prin O.M. 6170/07.11.2011 

- program categoria a 3-a, durata 4 ani, modul mediu 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

9. Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar (INSAM) 

 (Furnizor: SC SOFTWIN SRL.) 

-  public ţintă: directori de unităţi de învăţământ, personal didactic din învăţământul liceal 

-  durata: 22 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 7 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. 4486/ 23.06.2011 

- program categoria a 3-a, durata 1.2.2011-31.1.2015, modul scurt 

-  locaţia: C.C.D. Prahova  

10. Tinerii împotriva violenţei  

(Furnizor: I.S.E.) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 84 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 21 

-  acreditat de O.M.E.C.T.S. 4150/28.12.2011 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 
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11. Utilizarea mijloacelor multimedia 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 40 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 10 

-  acreditat de O.M.E.C.T.S. 4150/28.12.2011 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

12. Instruirea în societatea cunoaşterii (Intel Teach)  

(Furnizor: SC SIVECO Romania SA) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar  

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditare OMECTS nr. 6569/20.12.2012 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

13. Tehnologii Informaționale Computerizate 

 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 

- public ţintă: cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar 

- durata: 100 ore 

- număr credite profesionale transferabile: 30 

- acreditat prin O.M.E.N. 3655/ 29.04.2013 

-program categoria 1, durata 4 ani 

- locaţia: C.C.D. Prahova 

- certificare: Atestat de formare continuă însoţit de Fişa competenţelor şi a disciplinelor 

 

14. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC  

(Furnizor: SC SIVECO Romania SA) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar secundar inferior şi secundar superior 

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditat prin OMETCS nr. 3284 / 17.02.2012 

-program categoria 3, durata 5 ani 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

15. Competenţe IT  

 (Furnizor: SC SIVECO Romania SA, SC Europrojects Experts Group SRL) 

-  public ţintă: personal didactic şi didactic auxiliar din licee 

-  durata: 89 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 25 

-  acreditat prin DGMRURS - DFCPIP prin OMECTS nr. 3599/ 23.03.2012 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

16. Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri 

 (Furnizor: Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 44 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 11 

-  acreditat prin O.M.Ed.C.T.S  nr. 4736/ 12.07.2012 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 
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17. Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai 

schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova 

(Furnizor: Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti) 

-  public ţintă: profesori de diferite specialități, maiștri, directori, directori adjuncți din mediul rural 

(școala sau domiciliul) 

-  durata: 356 ore 

-  număr credite profesionale transferabile: 100 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. 4486/ 23.06.2011 

- program categoria a 2-a, durata 1.2.2011-31.1.2015, modul lung 

-  locaţia: U.P.G. Ploieşti 

NOTĂ: Programul cuprinde modulele: Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe 

competenţe, Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de criză, Metode interactive de predare – 

învăţare, Formarea competenţelor IT în procesul didactic, fiecare având 89 de ore şi 25 de credite 

profesionale transferabile. 

-  certificare: 4 Atestate de formare continuă însoţite de Fişe de competenţe 

 

18. Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea 

competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi 

disciplinelor tehnice.  

 (Furnizor: U.P.G. Ploieşti) 

-  public ţintă: 80 cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu specializare pe diplomă fizică, 

fizică-chimie, fizică-informatică, matematică-fizică sau o disciplină tehnică şi 20 laboranţi 

-  durata: 70 ore/ modul 

-  număr credite profesionale transferabile: 20/ modul 

-  acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr.6170/07.11.2011 

- program categoria a 2-a, durata 4 ani, modul lung 

-  locaţia: U.P.G. Ploieşti 

19. Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Știinţe economice în 

societatea cunoaşterii  

M1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice, M2: Dezvoltarea profesională şi oportunităţi 

de carieră 

(Furnizor: Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa) 

-  public ţintă: cadre didactice de matematică şi de ştiinţe economice din învăţământul preuniversitar  

-  durata: 89 ore/modul 

-  acreditat de C.N.F.P. prin O.M.E.C.T.S. nr. 6546 /12.12.2011 

-  număr credite profesionale transferabile: 50 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

20. Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice 

moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a 

competenţelor lingvistice 

(Furnizor: M.E.N.) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 84 ore 

-  acreditat de MECTS-DFCPIP prin OMECTS nr. 7430/28.12.2011  

-  număr credite profesionale transferabile: 41  

-  locaţia: C.C.D. Prahova 
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21. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice 

moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a 

competențelor lingvistice 

(Furnizor: M.E.N.) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

-  durata: 84 ore 

-  acreditat de M.E.C.T.S.-D.F.C.P.I.P.  prin OMECTS nr. 7430/28.12.2011  

-  număr credite profesionale transferabile: 41 

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

22. Profesorul-evaluator de competențe  

(Furnizor: C.N.D.I.P.T.) 

-  public ţintă: cadre didactice din învăţământul profesional și tehnic 

-  durata: 48 ore 

-  acreditat  OMECTS nr. 4736/12.07.2012  

-  număr credite profesionale transferabile: 12 

-  locaţia: C.C.D. Prahova  

23. Educație pentru informație 

(Furnizor:  C.C.D. Prahova) 

-  public ţintă: profesori documentariști, bibliotecari, cadre didactice. 

-  durata: 48 ore 

- acreditat prin O.M.E.N. nr. 5550/21.11.2013 
-  număr credite profesionale transferabile: 13  

-  locaţia: C.C.D. Prahova 

 

24. Valorificarea școlară a instrumentelor online de evaluare și orientare în 

consilierea elevilor 

(Furnizor:  C.C.D. Sibiu) 

-  public ţintă:. diriginți și consilieri școlari 

-  durata: 60 ore (30 ore față în față + 30 ore online) 
-  acreditat   

-  număr credite profesionale transferabile: 15  

-  locaţia: C.C.D. Prahova 
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B. PROGRAMELE AVIZATE DE M.E.N. 

 
Programul nr. 1 Perfecţionarea responsabililor cu formarea continuă din învăţământul preuniversitar 
Programul nr. 2 Elemente de didactică pentru debutanţi şi stagiari 
Programul nr. 3 Evaluarea, componentă esenţială a procesului didactic 
Programul nr. 4 Lectura, mijloc eficient de operaţionalizare a informaţiei 
Programul nr. 5 Predarea religiei ca disciplină şcolară, la clasa pregătitoare 
Programul nr. 6 De la Pământ la stele şi înapoi 
Programul nr. 7 Inovaţie şi performanţă în utilizarea strategiilor de predare– învăţare-evaluare şi 
achiziţia de competenţe 
Programul nr. 8 Profesionalizarea actului didactic în învăţământul de excelenţă 
Programul nr. 9 Drepturile Omului şi Educaţia pentru Media 
Programul nr. 10 Educaţia centrată pe copil 
Programul nr. 11 Probleme ale evaluării în gimnaziu şi liceu la limba şi literatura română 
Programul nr. 12 Curriculum centrat pe competenţe. Integrarea curriculară în învăţământul primar 
Programul nr. 13 Curs practic de Consiliere şi Orientare 
Programul nr. 14 Pregătirea,organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de 
limba latină la clasa a VIII-a 
Programul nr. 15 Parteneriate şi tehnici de implementare a proiectelor europene 

Programul nr. 16 Repere psihopedagogice pentru susținerea examenului de definitivat 
Programul nr. 17 Adaptarea curriculei şi a învăţării – condiţie a succesului şcolar 
Programul nr. 18 Comportamentul violent şi absenteismului – prevenire şi intervenţie 
Programul nr. 19 Managementul activităţilor cu părinţii în instituţiile de învăţământ 
Programul nr. 20 Reforma învăţământului şi elemente de legislaţie şcolară 
Programul nr. 21 TIC pentru personalul didactic auxiliar 

Programul nr. 22 Organizare, comunicare și feed-back în cadrul activităților derulate în biblioteci și 
centre de documentare și informare 
Programul nr. 23 Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în predarea disciplinelor 
experimentale 
Programul nr. 24 Managementul financiar al organizaţiei şcolare 
Programul nr. 25 Managementul activităţilor de secretariat din şcoli în contextul noii legislaţii 
Programul nr. 26 Crearea cursurilor on-line instrumente şi aplicaţii practice 
Programul nr. 27 Educaţia incluzivă în grădiniţă şi şcoală 
Programul nr. 28 Calitate şi diversitate în educaţia timpurie 
Programul nr. 29 Consilierea în grădiniţă şi şcoală 

Programul nr. 30 Cunoașterea principiilor comportamentale de bază – factor esențial pentru lucrul 
cu copiii cu autism 
Programul nr. 31 Formarea metodiştilor 
Programul nr. 32 Noi didactici în viziune transdisciplinară 
Programul nr. 33 Mentoratul – de la teorie la practică 
Programul nr. 34 eLecţie – utilizarea instrumentelor moderne TIC la clasă 
Programul nr. 35 Activitatea educativă – componentă a educației permanente 
Programul nr. 36 Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic în cadrul lecţiilor de 
limba şi literatura română 
Programul nr. 37 Receptarea textelor din literatura populară în studiul la clasă 

Programul nr. 38 Educație pentru mediul înconjurător – energii regenerabile 

Programul nr. 39 Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020 
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SITUAŢIA ÎNSCRIERILOR LA CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ PRIN PROGRAME 
ACREDITATE ŞI PROGRAME AVIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

Nr. 
Crt. 

Denumire program Categorie 
Număr 

ore 

Număr 
credite 

profesionale 
transferabile 

Număr 
cursanţi 
înscriși 

Data 
începerii 
cursului 

Observaţii 

1.  1. Management 
Educaţional 

program 
acreditat 

180 90 108 26.11.2013 2 grupe 
(59 de 

cursanți) 
2.  2. Dezvoltare şi 

performanţă în 
învăţământ II 

program 
acreditat 

190 60 20   

3.  Modul TIC program 
acreditat 

100 30 51 2.12.2013 1 grupa 
(20 de 

cursanți) 
4.  Modul  Management și 

Comunicare 
program 
acreditat 

90 30 70   

5.  3. Educație de calitate 
pentru toți 

program 
acreditat 

89 25 17 9.12.2013 1 grupa 
(32 de 

cursanți) 
6.  4. Consiliere și 

orientare școlară 

program 
acreditat 

48 12 49 25.11.2013 3 grupe 
(20 de 

cursanți) 
7.  5. Competente cheie 

TIC 
program 
acreditat 

60 15 6   

8.  6. Asigurarea calității 
în unitățile școlare 

program 
acreditat 

45 11 18 5.12.2013 1 grupă 
(20 de 

cursanți) 
9.  7. Calitate în 

managementul unităţii 
şcolare 

program 
acreditat 

72 20 0   

10.  8. Calitate în 
managementul 
inspecţiei şcolare 

program 
acreditat 

52 14 39   

11.  9. Instrumente digitale 
de ameliorare a calităţii 
evaluării în 
învăţământul 
preuniversitar (INSAM) 

program 
acreditat 

22 7 37   

12.  10. Tinerii împotriva 
violenţei 

program 
acreditat 

84 21 32   

13.  11. Utilizarea 
mijloacelor multimedia 

program 
acreditat 

40 10 35 5.12.2013 1 grupă 
(20 de 

cursanți) 
14.  12. Instruirea în 

societatea cunoaşterii 
(Intel Teach) 

program 
acreditat 

89 25 13  1 grupă 

15.  13. Tehnologii 
Informaționale 
Computerizate 

program 
acreditat 

100 30 12 2.12.2013 1 grupa 
(20 de 

cursanți) 
16.  14. Utilizarea avansată 

a instrumentelor TIC 
program 
acreditat 

89 25    

17.  15. Competenţe IT program 
acreditat 

89 25    

18.  16. Abilităţi de viaţă la 
adolescenţi – 
prevenirea consumului 
de droguri 

program 
acreditat 

44 11    

19.  17. Profesionalizarea 
carierei didactice – noi 

program 
acreditat 

356 100    
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Nr. 
Crt. 

Denumire program Categorie 
Număr 

ore 

Număr 
credite 

profesionale 
transferabile 

Număr 
cursanţi 
înscriși 

Data 
începerii 
cursului 

Observaţii 

competenţe pentru 
actori ai schimbărilor în 
educaţie din judeţele 
Brăila şi Prahova 

20.  18. Program de 
perfecţionare teoretică 
şi practică pentru 
formarea şi 
dezvoltarea 
competenţelor 
personalului didactic 
preuniversitar din 
domeniile fizicii şi 
disciplinelor tehnice. 

program 
acreditat 

140 40    

21.  19. Formarea continuă 
a profesorilor de 
Matematică şi Știinţe 
economice în 
societatea cunoaşterii 

program 
acreditat 

178 50 53   

22.  20. Formarea continuǎ 
a cadrelor didactice 
pentru utilizarea 
resurselor informatice 
moderne în predarea 
eficientǎ a limbii 
engleze şi evaluarea la 
nivel european a 
competenţelor 
lingvistice 

program 
acreditat 

84 41 7   

23.  21. Formarea continuă 
a cadrelor didactice 
pentru utilizarea 
resurselor informatice 
moderne în predarea 
eficientă a limbii 
franceze și evaluarea 
la nivel european a 
competențelor 
lingvistice 

program 
acreditat 

84 41 1   

24.  22. Profesorul-
evaluator de 
competențe 

program 
acreditat 

48 12 14   

25.  23. Educație pentru 
informație 

program 
acreditat 

48 12 13   

26.  24.Valorificarea școlară 
a instrumentelor online 
de evaluare și orientare 
în consilierea elevilor 

program 
acreditat 

60 15 13   

27.  Programul nr. 1 
Perfecţionarea 
responsabililor cu 
formarea continuă din 
învăţământul 
preuniversitar 

program 
avizat 

24  18   

28.  Programul nr. 2 
Elemente de didactică 
pentru debutanţi şi 
stagiari 

Program 
avizat4 

24  39   

29.  Programul nr. 3 Program 24  4   
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Nr. 
Crt. 

Denumire program Categorie 
Număr 

ore 

Număr 
credite 

profesionale 
transferabile 

Număr 
cursanţi 
înscriși 

Data 
începerii 
cursului 

Observaţii 

Evaluarea, 
componentă esenţială 
a procesului didactic 

avizat 

30.  Programul nr. 4 
Lectura, mijloc eficient 
de operaţionalizare a 
informaţiei 

Program 
avizat 

24  4   

31.  Programul nr. 5 
Predarea religiei ca 
disciplină şcolară, la 
clasa pregătitoare 

program 
avizat 

24  0   

32.  Programul nr. 6 De la 
Pământ la stele şi 
înapoi 

program 
avizat 

24  0   

33.  Programul nr. 7 
Inovaţie şi performanţă 
în utilizarea strategiilor 
de predare– învăţare-
evaluare şi achiziţia de 
competenţe 

program 
avizat 

24  3   

34.  Programul nr. 8 
Profesionalizarea 
actului didactic în 
învăţământul de 
excelenţă 

program 
avizat 

24     

35.  Programul nr. 9 
Drepturile Omului şi 
Educaţia pentru Media 

program 
avizat 

24  1   

36.  Programul nr. 10 
Educaţia centrată pe 
copil 

program 
avizat 

24  31   

37.  Programul nr. 11 
Probleme ale evaluării 
în gimnaziu şi liceu la 
limba şi literatura 
română 

program 
avizat 

24  11   

38.  Programul nr. 12 
Curriculum centrat pe 
competenţe. Integrarea 
curriculară în 
învăţământul primar 

program 
avizat 

24  2   

39.  Programul nr. 13 Curs 
practic de Consiliere şi 
Orientare 

program 
avizat 

24  5   

40.  Programul nr. 14 
Pregătirea,organizarea 
şi desfăşurarea 
demersului didactic în 
cadrul lecţiilor de limba 
latină la clasa a VIII-a 

program 
avizat 

24  36   

41.  Programul nr. 15 
Parteneriate şi tehnici 
de implementare a 
proiectelor europene 

program 
avizat 

24  4   

42.  Programul nr. 16 
Repere 
psihopedagogice 
pentru susținerea 
examenului de 

program 
avizat 

24  53   
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Nr. 
Crt. 

Denumire program Categorie 
Număr 

ore 

Număr 
credite 

profesionale 
transferabile 

Număr 
cursanţi 
înscriși 

Data 
începerii 
cursului 

Observaţii 

definitivat 

43.  Programul nr. 17 
Adaptarea curriculei şi 
a învăţării – condiţie a 
succesului şcolar 

program 
avizat 

24  1   

44.  Programul nr. 18 
Comportamentul 
violent şi 
absenteismului – 
prevenire şi intervenţie 
 

program 
avizat 

24  6   

45.  Programul nr. 19 
Managementul 
activităţilor cu părinţii 
în instituţiile de 
învăţământ 

program 
avizat 

24  0   

46.  Programul nr. 20 
Reforma 
învăţământului şi 
elemente de legislaţie 
şcolară 

program 
avizat 

24  4   

47.  Programul nr. 21 TIC 
pentru personalul 
didactic auxiliar 

program 
avizat 

24  3   

48.  Programul nr. 22 
Organizare, 
comunicare și feed-
back în cadrul 
activităților derulate în 
biblioteci și centre de 
documentare și 
informare 

program 
avizat 

24  24   

49.  Programul nr. 23 
Utilizarea eficientă a 
mijloacelor de 
învăţământ în predarea 
disciplinelor 
experimentale 

program 
avizat 

24  8   

50.  Programul nr. 24 
Managementul 
financiar al organizaţiei 
şcolare 

program 
avizat 

24  8   

51.  Programul nr. 25 
Managementul 
activităţilor de 
secretariat din şcoli în 
contextul noii legislaţii 

program 
avizat 

24  7   

52.  Programul nr. 26 
Crearea cursurilor on-
line instrumente şi 
aplicaţii practice 

program 
avizat 

24  4   

53.  Programul nr. 27 
Educaţia incluzivă în 
grădiniţă şi şcoală 

program 
avizat 

24  6   

54.  Programul nr. 28 
Calitate şi diversitate în 
educaţia timpurie 

program 
avizat 

24  2   

55.  Programul nr. 29 
Consilierea în grădiniţă 

program 
avizat 

24  6   
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Nr. 
Crt. 

Denumire program Categorie 
Număr 

ore 

Număr 
credite 

profesionale 
transferabile 

Număr 
cursanţi 
înscriși 

Data 
începerii 
cursului 

Observaţii 

şi şcoală 

56.  Programul nr. 30 
Cunoașterea 
principiilor 
comportamentale de 
bază – factor esențial 
pentru lucrul cu co5piii 
cu autism 

program 
avizat 

24  4   

57.  Programul nr. 31 
Formarea metodiştilor 

program 
avizat 

24  282   

58.  Programul nr. 32 Noi 
didactici în viziune 
transdisciplinară 

program 
avizat 

24  5   

59.  Programul nr. 33 
Mentoratul – de la 
teorie la practică 

program 
avizat 

24  3   

60.  Programul nr. 34 
eLecţie – utilizarea 
instrumentelor 
moderne TIC la clasă 

program 
avizat 

24  5   

61.  Programul nr. 35 
Activitatea educativă – 
componentă a 
educației permanente 

program 
avizat 

24  2   

62.  Programul nr. 36 
Pregătirea, 
organizarea şi 
desfăşurarea 
demersului didactic în 
cadrul lecţiilor de limba 
şi literatura română 

program 
avizat 

24  3   

63.  Programul nr. 37 
Receptarea textelor din 
literatura populară în 
studiul la clasă 

program 
avizat 

24  5   

64.  Programul nr. 38 
Educație pentru mediul 
înconjurător – energii 
regenerabile 
 

program 
avizat 

24  0   

65.  Programul nr. 39 Noua 
generație de proiecte 
educaționale europene 
2014-2020 

program 
avizat 

24  103   

66.  Total înscriși    634   
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Programe de formare derulate începând din sem. I/2013-2014: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire program Categorie 
Număr 

ore 

Număr credite 
profesionale 
transferabile 

Data 
începerii 
cursului 

Nr de 
grupe 

1.  

Management 

Educațional  (180 ore 
/60 CPT) 

OMEN  nr. 
3655/29.04.2013 

180 60 26.11.2013 2 

2.  

Dezvoltare şi 
Performanţă în 

Învăţământ II, categoria 
1,  program mediu 
pentru învăţători şi 
educatoare (190 

ore/60CPT), modulul 
TIC (100 ore/30 CPT) 

OMECTS  nr. 
4486/12.07.2010 

100 30 2.12.2013 1 

3.  
Educație de calitate 

pentru toți (89 ore/25 
CPT) 

OMECTS nr 
6568/20.12.2012 

89 25 10.12.2013 1 

4.  
Consiliere și orientare 

școlară (48 ore, 12 CPT) 

O.M.E.N.   nr. 
424/ 25.07.2013 

48 12 25.11.2013 3 

5.  
Asigurarea calității în 

unitățile școlare (45 ore/ 
11 CPT) 

O.M. 6218-
13.11.2012 

45 11 5.12.2013 1 

6.  
Utilizarea mijloacelor 
multimedia 

O.M.E.C.T.S. 
4150/28.12.2011 

40 ore 10 3.12.2013 1 

7.  

Tehnologii 

Informaționale 
Computerizate 
 

O.M.E.N. 3655/ 
29.04.2013 

100 
ore 

30 5.12.2013 1 

8.  
Instruirea în societatea 

cunoaşterii (Intel Teach) 
OMECTS nr. 

6569/20.12.2012 
89 ore 25 18.11.2013 1 

 
Obiectivele care vizează formarea cadrelor didactice prin intermediul activităţilor ştiinţifice, 

metodice şi culturale au dezvoltat experienţa personală şi profesională prin cunoaşterea unor 
contexte educaţionale diverse. Au fost formate competenţe de analiză situaţională şi de orientare în 
diferite medii socio-culturale, au fost asimilate concepte necesare proiectării didactice, au fost 
identificate strategii de management educaţional ca factori importanţi de schimbare în cadrul 
reformei şcolare.  

Relevant pentru afirmaţiile anterioare sunt multiplele şi variatele tipuri de activităţi şi teme 
prezentate pe parcursul semestrului I , aşa cum reiese din tabelul de mai jos: 

 
Casa Corpului Didactic Prahova a încheiat parteneriate cu diferite instituţii de învăţământ 

având la bază activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale, astfel: 
 Parteneriate în derulare: 

 Fundația Comunitară Prahova, persoană juridică nonprofit în parteneriat cu Casa Corpului 

Didactic Prahova au încheiat un acord de parteneriat în vederea realizării activităților cu 
caracter filantropic, artistic, sportiv sau informativ, cu scopul de a promova cauze de 

dezvoltare socială și comunitară. 
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 Casa Corpului Didactic Sibiu în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Prahova au încheiat 

un protocol de colaborare pe perioada anului școlar 2013–2014 în vederea promovării 

inovației și reformei în educație, asigurării cadrului pentru dezvoltarea personală și 
profesională a cadrelor didactice.    

 Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești în parteneriat cu Muzeul Județean de Artă, Ploiești 
și Casa Corpului Didactic Prahova au încheiat un acord de parteneriat pe o perioadă de 2 

ani (anii școlari 2013–2014 și 2014–2015) în vederea stabilirii unei colaborări constante și 
susținute pe linie culturală între instituțiile de învățământ și muzeu. 

 Organizația Salvați Copiii România în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Prahova au 
încheiat un acord de colaborare pe o perioadă de 1 an (01.09.2013 – 31.08.2014) în 

vederea participării la activitățile proiectului „Sigur.info” (Safer Internet Plus). 
 Asociația Zonta Club Ploiești în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Prahova au încheiat 

un contract de parteneriat care se desfășoară în perioada 2–8.12.2013. Obiectul 

contractului de parteneriat îl reprezintă organizarea unor activități culturale, activități pentru 

eradicarea violenței și activități de creștere personală a tinerilor. 
 Casa Corpului Didactic Prahova în parteneriat cu Școala Gimnazială „George Emil Palade” 

Ploiești și Centul de zi pentru preșcolari Ploiești au încheiat un acord de parteneriat cu 

scopul organizării și desfășurării unei acțiuni de donație de materiale educative către Centrul 

de zi pentru preșcolari Ploiești în data de 1 noiembrie 2013.    
 Casa Corpului Didactic Prahova în parteneriat cu Colegiul „Spiru Haret”, Ploiești au încheiat 

un protocol de colaborare care se desfășoară pe perioada anului școlar 2013–2014. 

Obiectul protocolului de colaborare îl reprezintă organizarea unor activități cu specific 
cultural – educativ.    

 Conferința internațională de lansare a proiectului Gang up! Working together against 
bullying among young people COM-13-PR-17-PH-TR, 2013-2015 
 

 Festivaluri 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară Perioada Tema festivalului 

1. 
Casa Corpului Didactic 

Prahova 
18–24.XI.2013 

„Festivalul Naţional al Şanselor Tale” – 
Ediţia a XIV-a cu tema “Cetăţean român 
– cetăţean european” 

 
 Proiecte locale, judeţene, naţionale 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară/Instituţia Perioada 
Tipul / Tema 
proiectului 

1. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 
Casa Corpului Didactic Prahova 

Școala de Flori 
Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești  
Şcoala Gimnazială Liliești Băicoi 
Şcoala Gimnazială „Constantin Stere”, Bucov 
 

Anul şcolar 
2013-2014 

Proiect de cooperare 

instituțională – 
parteneriat profesional, 
ediția a IV-a cu titlul 
„Ateliere și experiență” 

2. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 
Casa Corpului Didactic Prahova 

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești  
Biserica „Sfântul Vasile”, Ploiești 
 

Ianuarie 2013 – 
iunie 2014 

Proiect educaţional 
local cu titlul „Ideea 
mea genială” 

3. 

Grădinița cu P.P. și P.N. „Sfinții Arhangheli 

Mihail și Gavril” Ploiești 
Școala Gimnazială „George Coșbuc” Ploiești 
 Casa Corpului Didactic Prahova 

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova 

Organizația Umanitară Concordia – „Casa 
Eva” 
Radio Prahova 

1.10.2013 – 
31.08.2017 

Proiectul Educațional 
cu tema  „Sunt 
european! ” 
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4. 

Colegiul Agricol „Gh. Ionescu Sisești” Valea 
Călugărească 

Asociația „Tinerii Voluntari – Valea 
Călugărească”  
Casa Corpului Didactic Prahova  

01.04.2014 – 
30.11.2014 

Proiect cu tema 
„Drepturile mele sunt 
drepturile oricărui 
consumator european!” 

 

5. 
Fundația Adolescența 
Casa Corpului Didactic Prahova  

01.04.2014 – 
31.03.2015 

Proiect cu tema 
„Centrul de informare, 

Voluntariat și 
Interacțiune Civică din 
România” 

6. 
Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, Ploiești  
Casa Corpului Didactic Prahova  

noiembrie 2013 
– iunie 2014 

Proiect cu tema 
„Univers de adolescent 

– tradiție și 
modernitate. ” 

7. 

Casa Corpului Didactic Prahova 

Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești  
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Ploiești  

februarie  – 
iunie 2014 

Proiect educațional cu 
tema „Principii pentru 

alimentația sănătoasă 
a elevilor. ” 

 
 Simpozioane 

Nr. 
crt. 

Organizatori / Parteneri Perioada Tipul / Tema simpozionului 

1. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 
Casa Corpului Didactic Prahova 
Liceul Tehnologic Măneciu 
Consiliul local Măneciu 

10 mai 2014 

Simpozion județean cu tema: 
„Suntem români, gândim și 
simțim românește!” 

2. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 
Casa Corpului Didactic Prahova 
Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri”, 
Ploieşti 

12 octombrie 
2013 

 Simpozion interregional cu 
tema: „Educația permanentă – 
o nouă viziune asupra 
educației” – Ediţia a VIII-a 

3. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 
Casa Corpului Didactic Prahova 
Consiliul Judeţean Prahova 
Primăria Ploieşti 
Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile”, 
Ploieşti 

1 februarie 2014 

Simpozionul Național 
„Optimizarea procesului de 

învățământ” – Ediţia a IX-a cu 
tema: „Mijloacele multimedia și 
managementul învățării” 

4. 

Fundația „Adolescența”  
Institutul Roman pentru Drepturile 
Omului 

Inspectoratul Școlar Prahova  
Casa Corpului Didactic Prahova 

11 – 12 
decembrie 2013 

Simpozionul naţional cu tema 
„Drepturile omului şi libertăţile 
fundamentale. Puterea 
educaţiei în promovarea şi 
protecţia dreptului la fericire a 
tinerilor” 

 
 Concursuri 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară Perioada Denumire 

1. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Prahova 
Casa Corpului Didactic Prahova 
Grădinița cu Program Prelungit 
Nr. 23, Ploieşti 

15 septembrie 2013 
– 31 ianuarie 2014 

Concurs Judeţean de creație 
plastică „M-am născut în 
România” – Ediţia I 

2. 

Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu”, Ploieşti  
Inspectoratul  Şcolar Judeţean 
Prahova 
Casa Corpului Didactic Prahova 
 

18 ianuarie 2014 
Concurs Literar Judeţean „15 
pentru Eminescu” – Ediţia a VI–a 
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 Expoziţii în cadrul C.C.D. Prahova 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ organizatoare Perioada Tema expoziţiei 

1. Palatul Copiilor Ploiești 2 – 8.12.2013 Spune Nu violenței! 

2. 
Colegiul Național „Jean Monnet”, Ploieşti  
Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri”, Ploieşti  

10 – 20.12.2013 
Europa Unită – 

Cetățenie Europeană 

3. 
Şcoala Profesională Specială, Plopeni  
Şcoala Gimnazială Specială Nr. 1, Ploieşti 

12-29.12.2013 Moș Crăciun 

4. 
Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldeşti 
Scăieni 

18.12.2013 –  
5.02.2014 

Fotografia minimalistă 
- „Hibernal Haiku” 

 
 

 
Obiectivele vizate prin intermediul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale au dezvoltat 

experienţa personală şi profesională prin cunoaşterea unor contexte educaţionale diverse. Au fost 
formate competente de analiză, situaţională şi de orientare în diferite medii socio-culturale, au fost 
asimilate concepte necesare proiectării didactice, au fost identificate strategii de management 
educaţional ca factori importanţi de schimbare în cadrul reformei şcolare. Schimbul de experienţă a 
fost un prilej de cunoaştere şi de împărtăşire a experienţei, iar materialele finale au contribuit la 
ridicarea calităţii în învăţământul prahovean. 

 
Compartimentul centru de documentare și informare/biblioteca/editura 
În calitate de Centru de Informare şi Documentare pentru personalul din învăţământul 

preuniversitar, Casa Corpului Didactic Prahova a răspuns prin departamentul Bibliotecă, nevoilor de 

informare a unui număr de 300 de utilizatori reprezentând cadre didactice, personal didactic auxiliar 

din sistemul de învățământ preuniversitar județean, precum și studenţi ai Universităţii de Petrol şi 
Gaze Ploieşti.  

  S-a răspuns operativ şi eficient cerinţelor de lectură şi documentare ale cititorilor, fiind rulat 
un fond documentar de peste 900 de volume consultate atât în cadrul sălii de lectură, cât şi în regim 
de împrumut la domiciliu. Au fost puse la dispoziţia cadrelor didactice programele pentru susţinerea 
gradelor didactice, precum şi cele pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice 
vacante din învăţământul preuniversitar. 

De asemenea, departamentul Bibliotecă a asigurat îndrumarea metodologică a bibliotecarilor 

şcolari și a responsabililor C.D.I. din judeţul Prahova, prin organizarea şi coordonarea activităţilor de 
formare continuă a acestora, precum şi prin consultanţă de specialitate. Cu scopul dezvoltării 

competențelor și îmbunătățirea activității acestora, a început derularea programului de formare 
continuă cu tema Animația culturală în biblioteci și centre de documentare și informare, avizat de 
D.G.M.R.U.R.S. din M.E.C.T.S., prin Adresa nr. 60637/13.XI.2012, la care s-a înscris un număr de 

40 de cursanți. 
De asemenea, în semestrul I al anului școlar 2013-2014, a fost inaugurat cercul pedagogic 

destinat profesorilor documentariști, responsabililor cu centrele de documentare și informare și 
bibliotecarilor școlari din județ.  

Prin intermediul compartimentului Bibliotecă, au fost inițiate și derulate diverse activități 
cultural-educaționale, dintre care, menționăm  proiectul educațional cu tema IN MEMORIAM SH, 

dedicat celebrării marelui pedagog Spiru Haret, fondatorul învățământului românesc modern. 

       Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de comunicare și dezvoltare profesională ale 

publicului de specialitate și ca o manifestare a preocupărilor și eforturilor de a susține activitatea 
bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din județ, Biblioteca C.C.D.PH. a 

continuat editarea newsletter-ului de Biblioteconomie și Știința Informării, INFO PH, printre puținele 

publicații de specialitate on line din țară. 
Profesorii metodişti au oferit consultanţă cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare pe 

probleme referitoare la management, legislaţie şcolară, proiectare didactică, evaluare, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor. 
           Platforma educaţională moodle (www.ccdph.ro/moodle) este utilă atât pentru cursurile de 
perfecţionare furnizate de instituţia noastră cât şi pentru proiectele europene în derulare. 

http://www.ccdph.ro/moodle
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De remarcat este activitatea de difuzare de carte şi publicaţii, Casa Corpului Didactic fiind un 
nucleu de promovare a noilor apariţii de specialitate şi de inovare didactică. Prin Editura Casei 
Corpului Didactic Prahova au văzut lumina tiparului multe lucrări ale dascălilor prahoveni: 

 

 Istorie. Caiet de exerciții și fișe de lucru pentru clasele V-VIII – autor: Mihaela 
Purcaru 

 O viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea - simpozion 

 Educația permanentă – o nouă viziune asupra educației – simpozion 

 APA, element universal, transcedental și esențial al vieții – simpozion 

 Concurs Național Științe și Tehnologii (CD) 

 Revista Liceului Tehnologic Administrativ Victor Slăvescu Ploiești – GASsport 

 Revista Liceului Tehnologic Administrativ Victor Slăvescu Ploiești – 7 Stele 

 Revista Școlii Gimnaziale Baba Ana - Oglindiri 
 

      
   În semestrul I al acestui an şcolar, conducerea şi profesorii metodişti ai Casei Corpului 
Didactic Prahova, au avut ca obiectiv de referinţă dezvoltarea personală şi profesională proprie, 

consolidarea şi lărgirea repertoriului de cunoștințe, obiectiv ce s-a materializat prin participarea 
acestora la un sistem complex de activităţi de formare.  
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V.2.2 Formarea şi dezvoltarea profesională prin ISJ 

 

Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituie 

o prioritate a strategiilor de asigurare a resurselor umane din sistemul de învăţământ 

românesc. 

 I.S.J. şi C.C.D. Prahova au cuprins în planurile comune de activitate teme de 

formare continuă în specialitate şi metodică pentru toate ariile curriculare. Activităţile 

desfăşurate au vizat realizarea unui comportament în plan cognitiv şi aplicativ pentru toate 

cadrele didactice, dar şi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

Nevoile de formare au venit ca o urmare firească a rezultatelor inspecţiilor şcolare, 

preponderent în specialitate, dar şi ca opţiuni ale unor cadre didactice pentru asimilarea 

unor elemente noi de natură ştiinţifică sau metodică în specialitate . 

Prin înscrierea  şi susţinerea gradelor didactice s-a generat un model de politici 

pentru formarea continuă a personalului didactic. 

            

În semestrul I al anului şcolar 2013-2014 (luna octombrie) au avut loc înscrierile pentru 
gradele didactice, după cum urmează: 
 

 definitivat  - seria 2014               - 362 cadre didactice 

 gradul II – seria 2015                            - 215 cadre didactice 

 gradul I - seria 2014-2016               - 238 cadre didactice 

 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în 
învăţământ aprobată cu OMEN nr. 5294 din 16 octombrie 2013 menţine condiţiile pentru înscrierea 
candidaţilor la examenul de definitivare în învăţământ, şi anume stagiu efectiv de predare de cel 
puţin 1 an la catedră, cel puţin media 8 la inspecţiile speciale, iar nota minimă de promovare a 
examenului este 8 (opt). 
 
De asemenea au fost depuse cereri de preînscriere şi pentru efectuarea primei inspecţii curente 
pentru: 

o gradul II – seria 2016                - 210 cadre didactice 
o gradul I – seria 2015 – 2017     - 181 cadre didactice 

 

Situaţia înscrierii la grade didactice: 

 
GRADUL 
DIDACTIC 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Definitivat 423 436  359 334 301 312 288 207 359 362 - - 

Gradul II 246 233 261 225 260 278 319 188 186    317 215 - 

Gradul I 88 85 106 138 130 191 210 221 178 175 229 238 
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  Situaţia înscrierilor la grade didactice                                            
Total 

Anul şcolar 
2002-2003 

 
      Gradul  I   2005 

88 

Gradul II 2004 

182 

Definitivat  2003 

323 

 
593 

 
Anul şcolar 
2003-2004 

 
Gradul I   2006 

85 

 
Gradul II 2005 

234 

 
Definitivat  2004 

375 

 
694 

 
Anul şcolar 
2004-2005 

 
Gradul I    2007 

106 

 
Gradul II  2006 

233 

 
Definitivat  2005 

479 

 
818 

Anul şcolar 

2005-2006 

 
Gradul I   2008 

138 

 
Gradul II  2007 

261 

 
Definitivat 2006 

436 

 
835 

Anul şcolar 

2006-2007 

 
Gradul I   2009 

130 

 
Gradul II  2008 

225 
 

 
Definitivat 2007 

359 

 
714 

 

Anul şcolar 

2007-2008 

 
Gradul I   2010 

191 

 
Gradul II  2009 

260 
 

 
Definitivat 2008 

334 
 

 
785 

Anul şcolar 

2008-2009 

 
Gradul I   2011 

210 
 

 
Gradul II  2010 

278 
 

 
Definitivat 2009 

301 
 

 
789 

Anul şcolar 

2009 - 2010 

 
Gradul I   2012 

221 

 
Gradul II  2011 

319 

 
Definitivat 2010 

312 
 

 
852 

Anul şcolar 

2010 - 2011 

 
Gradul I   2013 

178 

 
Gradul II  2012 

188 

 
Definitivat 2011 

288 
 

 
654 

An şcolar 

2011-2012 

Gradul I 2014 
175 

Gradul II 2013 
186 

Definitivat 2012 
207 

 
568 

An şcolar 

2014-2013 

Gradul I 2015 
229 

Gradul II 2014 
317 

Definitivat 2013 
359 

 
905 

An şcolar 

2013-2014 

Gradul I 2016 
238 

Gradul II 2015 
215 

Definitivat 2014 
362 

 
1053 
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 În timpul semestrului I al anului şcolar 2013 – 2014, cinci cadre didactice şi-au echivalat 
gradul I cu doctoratul, prin efectuarea inspecţiei speciale. 
 
Cercurile pedagogice organizate şi realizate în semestrul I al anului şcolar 2013 - 2014 la toate 
disciplinele de învăţământ şi pentru toate categoriile de personal didactic şi didactic auxiliar au avut 
o tematică generoasă, vizând competenţe profesionale de proiectare exactă cu accente creative, de 
realizare a unor demersuri de instruire cu potenţial motivant şi valenţe formative. 
 
Consilierea ştiinţifică şi pedagogică permanentă a fost centrată pe problematica de actualitate a 

predării fiecărei discipline. 
 
Cursurile de abilitare curriculară au fost organizate în primul rând pentru profesorii debutanţi şi au 

avut o eficienţă corespunzătoare. 
 
Concluzii:  
 

O mare parte dintre profesori au participat la diverse cursuri de formare, demonstrând 
implicarea acestora în dezvoltarea personală şi profesională, dar şi importanţa pe care o acordă 
actului instructiv-educativ.  Atât cadrele didactice care au urmat până în acest moment cursuri de 
formare, cât  şi cele care nu au urmat astfel  de cursuri aduc ca argumente  şi motivaţii pentru 
implicarea în dezvoltarea profesională dorinţa de perfecţionare continuă pentru îmbunătăţirea 
activităţii didactice. Analizând comparativ însă motivaţiile profesorilor care au participat la cursuri de 
formare profesională cu cele ale profesorilor care nu au urmat astfel de cursuri, se poate observa că 
prima categorie pune accent pe îmbunătăţirea actului comunicaţional în relaţia profesor – părinte - 
elev,  dar  şi pe obligativitatea efectuării cursurilor şi obţinerea unui punctaj cât mai mare în grila de 
evaluare. A doua categorie profesorii care nu au participat la cursuri) motivează o eventuală 
implicare în anumite cursuri de perfecţionare prin nevoia de dezvoltare personală şi  adaptare 
continuă la evoluţia sistemului de  
învăţământ.  

 
Atitudinea majorităţii cadrelor didactice este favorabilă atât formării iniţiale, cât şi celei 

continue, amândouă bucurându-se de o importanţă, statistic, aproximativ egală. Nici una dintre cele 
două nu trebuie neglijată şi nici considerată, ierarhic, mai importantă. Atât din punct de vedere 
subiectiv, cât şi din punct de vedere obiectiv, cele două componente ale formării sunt prioritare. 

Perioada de edificare a “deprinderii de a preda” – durata de timp necesară acomodării şi 
adaptării din punct de vedere psihologic şi profesional cu / la realităţile şi exigenţele carierei 
didactice este de aproximativ 2 – 3 ani de la terminarea studiilor. Astfel, se consolidează din punctul 
de vedere al formării continue poziţia definitivatului în intervalul de timp aşteptat. 

S-a pus accent pe ameliorarea disfuncţiilor constatate cu ocazia inspecţiilor, care se referă la 
intervenţia punctuală a I.S.J. prin inspectorii şcolari, cu managementul şi dezvoltarea profesională 
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ori directori, aceea de a realiza o încadrare optimă cu cadre didactice calificate, mai ales în cazul 
situaţiilor unor concedii fără plată acordate cadrelor didactice din diverse motive. Intră în 
preocupările I.S.J., analiza periodică a activităţii de inspecţie şcolară, în comun cu activitatea de 
formare continuă şi perfecţionare. Este oportună o mai coerentă articulare a planului managerial al 
I.S.J. cu cel al C.C.D., privind formarea continuă  şi perfecţionarea cadrelor didactice pentru a  
răspunde în totalitate  nevoilor  de formare / perfecţionare constatate şi pentru a standardiza 
modalităţile / activităţile preconizate în acest sens.  

 

CONCURSUL DE SELECŢIE A METODIŞTILOR 

În perioada 8 octombrie – 4 noiembrie 2013 s-a desfăşurat concursul de selecţie pentru 

ocuparea funcţiei de metodist în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. 

 

Selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist a cuprins următoarele probe: 

a) Aprecierea recomandării Consiliului de administraţie; 

b) Evaluarea curriculum-ului vitae; 

c) Întocmirea unui Proces-Verbal de inspecţie şcolară, în urma efectuării unei inspecţii la clasă; 

d) Testarea cunoştinţelor de legislaţie şcolară şi de didactică: 

Proba d) s-a realizat pe baza seturilor de subiecte (teste grilă) întocmite de comisia de organizare şi 

desfăşurare a selecţiei.  

Toate cele patru probe au fost obligatorii. 

 

În urma concursului au fost selectaţi de 324 de metodişti, repartizaţi pe discipline astfel: 

 

1. Învăţământ preşcolar – 17 

2. Învăţământ primar – 25 

3. Limba şi Literatura Română – 23 

4. Limba Engleză – 10 

5. Limba Franceză – 8 

6. Limba Germană – 1 

7. Limba Spaniolă – 1 

8. Matematică – 28 

9. Fizică – 17 

10. Chimie – 13 

11. Biologie – 12 

12. Geografie – 11 

13. Istorie – 12 

14. Socio-umane – 14 

15. Religie – 7 

16. Psihopedagogie specială – 9 

17. Arte – 6 

18. Discipline tehnice – 37 

19. Informatică / TIC – 14 

20. Educaţie Fizică şi Sport – 11 

21. Activităţi formale şi nonformale – 14 

22. Programe educaţionale şi proiecte comunitare – 7 

23. Dezvoltarea resursei umane - 12 

24. Implementarea descentralizării instituţionale – 15 

 

Metodiştii astfel selectaţi, au participat în luna noiembrie 2013 la un program de formare, 

organizat de către Casa Corpului Didactic Prahova. 
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V.2.3 Activitatea de Mentorat  

 

Formarea  noastrǎ,  a  cadrelor  didactice  reprezintă  o  prioritate  a  sistemului  de 

învǎţǎmânt, legată intrinsec de celelalte componente ale reformei sistemului de învǎţǎmânt. 

O componentă importantă a sistemului educaţional este componenta ce vizează calitatea 

resurselor umane, respectiv a cadrelor didactice. 

Schimbările de natură economică, socială, politică şi culturală au un impact asupra 

şcolii şi asupra rolurilor cadrelor didactice. 

Astfel, profesia didactică trebuie să se caracterizeze prin flexibilitate, dinamism, 

receptivitate moderată la nou şi reflecţie critică. Noile orientări din domeniul profesionalizării 

pentru cariera didactică se reflectă, de asemenea, în legislaţia românească şi în practicile 

formării iniţiale şi continue a personalului didactic. Elementele definitorii ale profesorului 

mentor sunt cele ce au la bază  principiile care ghidează traseul profesional al unui cadru 

didactic, conform Codului deontologic al profesiunii de profesor: 

1. Angajamentul faţă de elevi  

2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică  

3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie  

4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială.  

O  activitate importantă este încheierea contractului privind îndrumarea activităţii de 

practică pedagogică în unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2013-2014, 

între Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. Obiectul 

contractului este reprezentat de îndrumarea şi monitorizarea practicii pedagogice a 

studenţilor de la toate specializările ce urmează modulul psihopedagogic, studenţilor de la 

specializările Pedagogie şi Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. In semestrul I, 

anul şcolar 2013-2014,  în 10 unităţi de învăţământ sunt repartizaţi studenţi în vederea 

realizării  practicii pedagogice. (Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti, Colegiul Naţional 

“Mihai Viteazul” Ploieşti, Colegiul Naţional “Al.I.Cuza” Ploieşti, Colegiul Naţional “J.Monnet” 

Ploieşti, Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti, Colegiul Economic “V.Madgearu” Ploieşti, L iceul 

Tehnologic ,, Ludovic Mrazek'' Ploieşti, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii  “Victor 

Slăvescu” Ploieşti, Grădiniţa cu program  prelungit nr. 30 Ploieşti şi Grădiniţa Ariel Ploieşti.) 

Prin încheierea acestui contract se doreşte consolidarea colaborării dintre cele două entităţi, 

precum şi perfecţionarea activităţii de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 

În luna septembrie 2013, potrivit adresei M.E.N.nr. 141/ 36.525/ 16.04.2013, 

înregistrată la I.S.J. Prahova cu nr.1229 / 22.04.2013 s-a realizat  activitatea de formare 

directă  a mentorilor de inserţie profesională din cadrul proiectului „DE LA DEBUT LA 

SUCCES”- program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice ”- ID 

36525, activitate ce s-a desfăşurat în Centrul de formare Piteşti .( judeţul Prahova a 

participat cu următoarele cadre didactice - Ciulac Elisabeta Bianca- ISJ Prahova, Ţârlea N. 
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Liliana- Grădiniţa cu Program Prelungit “Sf. Mucenic Mina”, Mun. Ploieşti , Dogaru V. 

Beatrice Oana- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 40, Mun. Ploieşti , Rotaru G. Cristina- 

Liceul Teoretic “Constantin Cantacuzino” Băicoi, Burada G. Mirela Andreea- Şcoala 

Gimnazială “Ion Câmpineanu”, Mun. Câmpina, Ene A. Mihaela- Şcoala Gimnazială 

“Laurenţiu Fulga”, Sat Fulga de Sus, Com. Fulga, Buftea-Jercan C. Egina Maria- Liceul 

Tehnologic Măneciu, Jud. Prahova ) 

 O altă activitate este programul de formare „ Dezvoltarea profesionala a cadrelor 

didactice  prin activităţi de mentorat” (august 2013-octombrie 2013), in cadrul 

proiectului ID 63055, realizat de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE – UNITATEA DE 

MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ ( curs acreditat cu 29 

credite CFP). In acest program  au fost implicate următoarele şcoli din mediul rural- Şcoala 

gimnazială Ariceştii Rahtivani, Şcoala gimnazială Nedelea, Şcoala gimnazială Brazi, Şcoala 

gimnazială Strejnicu, Şcoala gimnazială Târgşoru Vechi, Şcoala gimnazială  Măneşti, 

Şcoala gimnazială „Ion Ionescu” Valea Călugărească,”Şcoala gimnazială Dârvari Valea 

Călugărească, Şcoala gimnazială Bordeni, Şcoala gimnazială Cocorăştii Mislii, Şcoala 

gimnazială Diţeşti, Şcoala gimnazială Bărcăneşti, Şcoala gimnazială Drăgăneşti, Şcoala 

gimnazială Dumbrava, Şcoala gimnazială Cocorăştii Colţ, Şcoala gimnazială Râfov, Şcoala 

gimnazială Puchenii Mari, Şcoala gimnazială Tăriceni, Şcoala gimnazială Cioranii de Sus, 

Şcoala gimnazială „Platon Mocanu” Drajna, Liceul Tehnologic Bărcăneşti, Liceul Tehnologic 

Cioranii de Jos, Colegiul Agricol Valea Călugărească. Participarea la acest proiect a fost 

susţinută pe baza următoarelor motivaţii: 

 1. Dezvoltarea personală- ca o profesionalizare suplimentară utilă pieţei muncii 

 2. Nevoia de a îmbunătăţi calitatea activităţii didactice oferită elevilor 

 3. Nevoia de a afla noutăţi din domeniul ştiinţelor educaţiei 

 4. Dorinţa de a împărtăşi experienţele cu alţi colegi 

 Programul de formare  „ Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  prin activităţi de 

mentorat- ID 63055” demonstrează o înaltă satisfacţie a beneficiarilor prin tipul  de formare 

mai flexibil şi mai adaptabil la nevoile cursanţilor. 

Activitatea de mentorat – Tendinţe 

Principala tendinţă este cea de extindere. 

Beneficii: 

1. Activitatea de formare continuă poate câştiga în atractivitate. 

2. Activitatea de mentorat are ca rezultat beneficii pentru toţi agenţii implicaţi în educaţie: 

- Profesorul asistat de mentor câştigă permanent în cunoaştere, are sprijin în managerierea 

stresului profesional, îşi îmbunătăţeşte permanent activitatea profesională ( se 

familiarizează cu elementele specifice legislaţiei româneşti,noţiuni de proiectare, predare, 

evaluare, poate identifica elemente specifice în cunoaşterea elevilor; 
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-   Managementul şcolilor are sprijin în creşterea calităţii actului educativ; 

-   Comunitatea locală câştigă treptat practicieni din ce în ce mai buni; 

-   Mentorul însuşi devine un practician mai reflexiv; 

 

3. Profesia didactică poate deveni mai atractivă. 

 Recomandare: 

Iniţierea şi derularea unor programe de formare de mentori, independent de mentorii de 

stagiatură şi de practică pedagogică. Mentoratul este benefic nu numai pentru tinerii 

profesori, ci şi ca activitate obişnuită, curentă: orice profesor, oricâtă experienţă ar avea, 

are, la un anumit moment, nevoie de un mentor. 
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V.2.4 Formarea şi consilierea prin Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Prahova  

Componentele structurale ale CJRAE : 
1. Centru Judetean de Asistenta Psihopedagogica 

2. Centrul Logopedic Interșcolar 

3. Serviciul de Evaluare si Orientare Școlara si Profesionala 
4. Activitățile din cadrul Strategiei Naționale de Actiune Comunitara 

 

Ca unitate conexa de învăţământ care desfășoară activităţi de intervenție specifica, Centrul de 

Resurse si Asistenta Educaționala Prahova si-a fixat următoarele obiective : 

 cuprinderea  si menținerea in sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor / 
tinerilor , indiferent de particularitățile lor psihoindividuale si sociale ; 

 asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educației de calitate  in 
funcție de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr ; 

 informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul schimbării si al îmbunătăţirii 
activității didactico-educative ; 

 orientarea in cariera a elevilor 

 crearea condițiilor de dezvoltare a personalității elevilor/ tinerilor in vederea integrării 
acestora in viața școlara , sociala si profesionala ; 

 implicarea părinţilor in activităţi specifice unei relații eficiente : scoala-familie-
comunitate, ca baza a adaptării școlare si integrării sociale a copiilor /tinerilor; 

 implementarea unor proiecte de actiune comunitara pe baza de voluntariat in rândul 
elevilor 

 evaluarea copiilor si tinerilor si orientarea lor spre forme de învăţământ adecvate in 

cadrul Serviciului de Evaluare si Orientare Școlara si Profesionala 
 

Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educaționala Prahova a derulat si  dezvoltat in cursul 

anului școlar 2013-2014 următoarele servicii : 

 servicii de consiliere psihopedagogica prin CJAP Prahova, adresate elevilor, părinţilor si 
cadrelor didactice; 

 orientare școlara si profesionala, prin C.J.A.P. Prahova  (cabinetele de asistenta 
psihopedagogica); 

 servicii de terapie a tulburărilor de limbaj , prin centrele si cabinetele logopedice interșcolare ; 

 servicii de sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale, integrați in unitățile de 
învăţământ de masa, școlarizați la domiciliu si cei cu dizabilitati senzoriale si medicale 

deosebite  prin Serviciul de Evaluare si Orientare Școlara si Profesionala; 

 servicii de voluntariat adresate copiilor cu dizabilitati in cadrul SNAC 

 servicii complexe de educație pentru copii cu deficiente, prin activitatea echipelor mixte de 
intervenție, profesor itinerant/consilier/logoped/psiholog/medic; 

 servicii de informare si consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, , alți membrii ai 
comunităţii ; 

 servicii de orientare pentru formarea inițiale si continua prin  utilizarea resurselor proprii 
,parteneriate cu instituțiile abilitate sa ofere formare inţială si continua ; 

 servicii de asistenta sociala ce se desfășoară la solicitarea unităţilor de învăţământ , a 
părinţilor si a altor autorităţi, oferite prin centrele județene  si prin cabinetele de asistenta 
psihopedagogica ; 

 Serviciul financiar-contabil si secretariat 
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ANALIZA ACTIVITATII COMPONENTELOR STRUCTURALE: 

 Activitatea Centru Judetean de Asistenta Psihopedagogica 

 

    În semestrul I anul școlar 2013 - 2014 activitatea CJAP Prahova si a cabinetelor de 

asistenţă psihopedagogică din rețea  a vizat următoarele direcții de actiune :  

o Asigurarea serviciilor de consiliere pentru elevi/ preșcolari   
o Asigurarea serviciilor de asistența psihopedagogica și consilierea metodologică a 

cadrelor didactice  

o Asigurarea serviciilor de consiliere a părinţilor elevilor/ preșcolarilor  
o Consilierea si orientarea carierei elevilor    
o Realizarea de studii de specialitate – privind opțiunea școlara a elevilor de clasa a VIII-

a  

o Promovarea imaginii si a activității CJRAE- CJAP si a cabinetelor de asistenta 
psihopedagogica prin colaborarea si implicarea in proiecte de parteneriat educațional 

cu instituții ce au obiective educaționale comune  
o Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice 

o Optimizarea activității de coordonare, îndrumare, management la nivelul instituției 
Asigurarea serviciilor de consiliere pentru elevi/ preșcolari   - informare, consiliere, 

documentare și îndrumare pentru elevi/ preşcolari  în problematici specifice : cunoaştere şi 

autocunoaştere, adaptarea acestora la mediul şcolar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, 
optimizarea relaţiei şcoală- elevi - părinți ) 
- TOTAL ELEVI consiliați  14167 elevi   -     1383 elevi  consiliere  individuala 

  12784  elevi  consiliere de grup 

Problematica specifică activităților de consiliere:  
 Autocunoaștere / dezvoltare personală ( consiliere individuala – 527 elevi/ consiliere 
grup 3694 elevi) 
 Managementul învăţării (consiliere individuala – 219 elevi/ consiliere grup 1740 elevi) 

 Comunicare și abilități sociale ( consiliere individuala 250 elevi/ consiliere grup 2566 
elevi) 

 Calitatea stilului de viață (consiliere individuala  134 elevi/ consiliere grup 774 elevi  

 Prevenire absenteism și abandon școlar ( consiliere individuala – 61 elevi/ consiliere 
grup 4077 elevi ) 

 Prevenire și diminuare factori care determină tulburări comportamentale/ 
comportamente de risc : 

 Prevenire comportamente agresive/ violență în mediul școlar (consiliere individuala 
156 elevi/ consiliere grup 2849 elevi ) 

 Prevenire consum de substanțe nocive ( consiliere individuala – 12 elevi/ consiliere 
grup 347elevi) 

 Altele ( managementul stresului/ comportamente de risc generate de probleme 
personale familiale- divorț, violenta intrafamiliala etc. ) - consiliere individuala 24 elevi 
/ consiliere grup 407 elevi 

Programele  de consiliere de grup adresate elevilor au fost corelate cu solicitările și nevoile 
identificate la nivelul comunităților școlare si au vizat  următoarea tematica : 

     a ) programe de grup pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școala 

           b) programe de dezvoltare a abilităților de comunicare / intercunoaștere/ dezvoltare 

personală/ dezvoltare abilități de învățare: 
                  c) programe de prevenire a apariției comportamentelor de risc ,  

 d) program de prevenire și diminuare a absenteismului și abandon  școlar si de dezvoltare abilități 
de învățare : 

 Asigurarea asistenței psihopedagogice și consilierea metodologică a cadrelor didactice  
- informare, consiliere, documentare și îndrumare în problematici specifice a cadrelor 

didactice : facilitarea cunoaşterii şi autocunoaşterii elevilor, adaptarea elevilor la mediul 
şcolar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiei şcoală- elevi - părinți  

          TOTAL  CADRE DIDACTICE asistenta psihopedagogica  1517 cadre didactice  
- 912 cadre didactice consiliere individuala 
- 605 cadre didactice consiliere de grup  
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 Solicitările frecvente ale cadrelor didactice au vizat următoarele aspecte : 

-informare/ documentare privind  managementului clasei de elevi (modalitățile de cunoaștere a  

elevilor/ grupului de elevi in vederea optimizării relațiilor din clasa de elevi, strategii de intervenție in 
situații de comportament neadecvat), managementul conflictului , prevenirea violentei 

- colaborare cu profesorii consilieri in organizarea si desfășurarea de activităţi de dirigenție cu teme 
specifice ( prevenirea comportamentelor de risc, OSP, intercunoastere, managementul conflictului , 
prevenirea violentei, managementul învăţării/ stiluri de învăţare) 
-documentare in privința lucrului cu elevii cu cerințe educative speciale 
- Gestionarea eficientă a situaţiilor de criză educaţională-program asistenta psihopedagogica cadre 
didactice / colaborare cu ISJ  

 Asigurarea serviciilor de consiliere a părinţilor elevilor/ preșcolarilor  

      - informare, consiliere, documentare și îndrumare a părinţilor în problematici specifice: 
cunoaşterea elevilor, adaptarea acestora la specificul mediului şcolar, adaptarea familiei la 

necesităţile elevului, optimizarea relaţiei şcoală- elevi- părinți 
 TOTAL PARINTI consiliați  1951 părinţi: 562 părinţi consiliere individuala/ 1389 părinţi 

consiliere de grup. 

       Activitățile s-au centrat pe aspecte privind :  

- optimizarea relației părinți – copii / optimizarea comunicării părinţi – copii; 
- îmbunătăţirea relației familie- școală- elev ; 

- cunoașterea de către părinţi a potențialului de învăţare a propriului copil si modalitățile de stimulare 

a acestuia / susținere in depășirea dificultăților de învăţare 
- programe de consiliere Viitorul copilului meu = responsabilitatea mea, decizia lui!/ Sc. Gimnaziu 

„N.Simache” Ploiești,   Copilul este oglinda mea/inv. preșcolar 

  Consilierea si orientarea carierei elevilor    
 

TOTAL ELEVI consiliere si orientare in cariere 1896 elevi  

 313 elevi consiliere individuala 

 1583 elevi consiliere de grup 
Aceste activităţi au vizat : cunoaşterea propriului potenţial în vederea realizării unei opţiuni 
şcolare şi profesionale cât mai realiste, informarea cu privire la modalităţile de căutare a unui 
loc de muncă, dezvoltarea capacităţilor de decizie şi planificare privind propria carieră.   
      

   

 Recomandări adresate părinţilor privind consultarea altor instituţii pentru probleme care 
nu ţin de competenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică ( centre  logopedice, 
comisii expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc. )  

 psihiatru – 38 
 logopezi – 23 
 medic - 10 
 profesor itinerant – 6 
 asistent social DGASP 1 
 asistent social CJRAE -12 
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 Activitatea Centrului  Logopedic Interşcolar 

         In  anul școlar 2013-2014, C.L.I.al C.J.R.A.E. PRAHOVA funcționează cu un număr de 10 
cabinete logopedice interșcolare si 11 posturi didactice. 

I. ACTIVITATEA PERSONALULUI  DIDACTIC  

1. INDICATORI STATISTICI: 

1. DEPISTAREA COPIILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ ( prin investigarea populației școlare 

si preșcolare din zonele de competenta a Cabinetelor Logopedice Interșcolare) – an școlar 
2013-2014: 

NR. 

CRT. 

CABINETE LOGOPEDICE 

INTERSCOLARE 

EFECTIVE 
SCOLARE 

CUPRINSE IN 
DEPISTARI 

 

                DEPISTATI 

 TOTAL din 
care 
FETE: 

TOTAL din care 
FETE: 

1 CABINET NR. 1  –Dumitru L. 1323 630 106 32 

2 CABINET NR. 1  - Dumitru L. 

                                 Nedelcu A. 

844  

235 

279 

101    

54 

29 

19 

8 

3 CABINET NR. 2 -Nut C. 954 546 83 29 

4 CABINET NR. 3-Chesca A. 1620 805 280 123 

5 CABINET NR. 4-Serpescu  C  2044 905 159 65 

6 CABINET NR. 5-Manea L. 1367 571 121 33 

7 CABINET NR. 6-Chercheata 1390 616 151 42 

8 CABINET NR. 7- Petrovanu L 1205 479 167 53 

9 CABINET NR. 8-Gheorghe N. 622 301 60 24 

10 CABINET NR. 9-Stoian B. 1201 540  185 63 

11 CABINET NR. 10 – Bleotiu C. 1198 590 167 58 

 TOTAL 14003 6363 1562 549 
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      Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj prin investigarea populației de vârsta preșcolara si școlara 

mica a fost realizata prin depășirea normei specifice , fapt ce devine o constanta a activității profesorilor 
logopezi din CLI Prahova.          

       In acest an școlar a fost cuprins in activitatea de depistare un efectiv de 14003 copii/elevi   (din 
care fete 6363), populație școlara si preșcolara din unitățile de învăţământ aflate in zonele de 
competenta  a CLI. A fost depistat un număr de 1562 copii/elevi cu tulburări de limbaj, din care 549 fete.     

       In conformitate cu prevederile Regulamentului cadru privind organizarea și funcționarea centrelor și 
cabinetelor logopedice interșcolare aprobat prin OMEC nr. 5555/ 27.10.2011, Anexa nr.1, cap. II  un 

profesor logoped acoperă o zona de intervenție/circumscripție logopedica de cel puțin 500 de 

copii/elevi din grădinițe și din clasele I-IV. La nivelul întregii activităţi de depistare realizata de profesorii 

logopezi din rețeaua CLI se constata  ca populația școlara investigata este de 2,54 ori mai mare decât 
cea prevăzuta de Regulament. Menționam ca perioada de timp destinata depistării-examinării 

complexe si formarii grupelor terapeutice  nu a fost modificata, respectându-se prevederile legislația in 

vigoare (primele 4 saptamani de la începerea anului școlar). Numărul redus se posturi didactice  din 
domeniul logopediei determina necesitatea extinderii zonei de competenta specifica fiecărui 
cabinet/profesor logoped si, implicit, eforturi suplimentare din partea profesorilor din rețeaua CLI.   O 
caracteristică generală a statisticilor existente in cabinetele logopedice- si  in acest an scolar- este 

aceea că tulburările de limbaj se menţin cu o frecvenţă ridicată.   Astfel,   1562 copii din populația 
investigata prezintă tulburări de limbaj  (11, 154 %) .Prin raportare la anul școlar anterior (2012-2013-

procent de 11, 52% ), se constata menținerea unor valori apropiate a  frecventei manifestărilor 
tulburărilor de limbaj .   

          Repartiția pe sexe a copiilor cu tulburări de limbaj a pus in evidenta existenta unei proporții 
ridicate a deficientelor de limbaj in cazul baieţilor (54,54 %) in raport cu numărul fetelor (45,46 %). 
 
         2.  POPULATIA  SCOLARA/ PRESCOLARA  CUPRINSA  IN ACTIVITATEA  LOGOPEDICA  

     Copiii cu tulburări de limbaj au fost cuprinși in grupe de lucru, pe cat posibil omogene, in 
conformitate cu diagnosticul logopedic stabilit, cu particularitățile de vârsta si individuale ale 

acestora ( 92  grupe de lucru). Programul de intervenție logopedica a fost realizat in afara 

programului școlar al copiilor,  conform legislației actuale. 

NUMAR DE COPII  
CU TL  DEPISTATI 
IN ZONA DE 
COMPETENTA A 
CLI 

din care FETE NUMAR DE COPII  
CU TL  CUPRINSI 
IN ACTIVITATEA 
LOGOPEDICA IN 
SEMESTRUL I 

din care FETE 

1562 549 368 126 

 

COPII/ ELEVII CUPRINSI IN TERAPIA LOGOPEDICA ( pe categorii de vârsta ): 

CATEGORII DE VARSTA 5 
ani 

6 
ani 

7 
ani 

8 
ani 

9 
ani 

10 
ani 

11 
ani 

12 
ani 

13 
ani 

TOTAL 

NR.PRESCOLARI/SCOLA
RI 

CUPRINSI IN ACTIVITATE 
IN SEM.I 

16
2 

10
3 

47 21 22 10 3 - - 368 

 
        Tipologia cazurilor intrate in  programul  de corectare este  complexa. Astfel, din cei 368 de 

școlari/preșcolari intrați in programul de corectare majoritatea prezintă tulburări complexe de limbaj: 
114 simple, 233  complexe, 6 pe fondul unor deficiente senzoriale (hipoacuzii), 6 dificultati asociate 
(dificultati de comunicare, deficit atentional sever, parapareze), 9 deficiente de limbaj pe fond de 
debilitate mintala. 

3. MONITORIZAREA REZULTATELOR PROGRAMELOR DE  RECUPERARE  VERBALA  
A COPIILOR  CU TULBURARI DE LIMBAJ 
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NR COPII CU TULB. 
CUPRINSI IN 
ACTIVITATE 

NR. COPII CU 
TULB. 
CORECTATI 

 

% 

NR. COPII CU 
TULB. 
AMELIORATI 

 

% 

 

368 

 

115 

 

31,25 % 

 

253 

 

68,75 % 

 

       Rata   copiilor cu tulburări de limbaj care au fost corectați ca urmare a parcurgerii programului 

de terapie recuperatorie este de 31,25 %  (115 copii/ elevi corectați ) si  de 68,5 % (253 copii/ elevi ) 
in cazul celor ameliorați . 
      Procentul referitor la cazurile de corectare/ ameliorare a tulburărilor de limbaj  se explica prin: 
-cuprinderea in activitate, in mod prioritar, a cazurilor de tulburări de limbaj medii si grave, acestea 
presupunând o intervenție de specialitate extinsa in timp 
-includerea in aceasta categorie a elevilor  cu tulburări dislexo-disgrafice, majoritatea acestora 
prezentând si dificultati de învăţare (CES)  

-rezultatele vizează o perioada de intervenție corectiv recuperatorie  relativ scurta,, in primul 
semestru al anului școlar activitatea logopedica cuprinzând si etapa de depistare si examinare 
complexa a copiilor cu TL. 

 
4. MONITORIZAREA REZULTATELOR SCOLARE ALE ELEVILOR CUPRINSI IN 

ACTIVITATEA LOGOPEDICA 
REZULTATELE SCOLARE ALE ELEVILOR CUPRINSI IN ACTIVITATEA LOGOPEDICA: 

NUMAR 

ELEVI 

PROMOVATI % CORIGENTI % REPETENT
I 

% 

124 

 

123 99,2% 1 0,80 0 0 % 

 

       Datele statistice  pun in evidenta corelații semnificative intre rezultatele școlare ale elevilor 

cuprinși in terapie si gradul de recuperare verbala a acestora, argumentând, o data in plus, 

importanta parcurgerii programelor de terapie verbala de către toți copii cu T.L. 
      Astfel, din 124 elevi cuprinși in activitatea logopedica, 123 sunt promovați la sfârșitul   

semestrului I al anului școlar (99,20 %) si 1 elev dintre aceștia a înregistrat eșec școlar (0,80 %).   
 

 Serviciului De Evaluare, Orientare  Şcolară Şi Profesională  

 

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională Prahova realizează evaluarea și asistența 

psihoeducațională, propune COSP orientarea școlară și profesională a elevilor/tinerilor din 
învățământ.  

Beneficiarii SEOSP sunt: 

-toți copiii și tinerii cu CES din învățământul special și special integrat, 

- copiii, elevii, tinerii propuși spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă 
(CIEvC) din cadrul școlilor speciale,  

- copiii, elevii, tinerii propuși spre evaluare, după caz, la cererea părinților, a conducerilor 

unităților de învățământ, a cadrelor didactice care au lucrat cu copiii în cauză, a psihologilor 
școlari, a conducerilor centrelor de plasament, a conducerilor centrelor de primire minori, a 

autorităților locale. 

- copiii, elevii, tinerii cu CES din unitățile cu dublă subordonare M.C.T.S. si Ministerului 

Justiției, M.A.I. și M.S. 
      Activitatea SEOSP a subsumat o serie de activități  specifice dintre care menționăm: 

1. Organizarea și managementul activității de evaluare și orientare școlară în cadrul SEOSP a 

constat în: constituirea celor două grupuri de lucru, stabilirea și afișarea la loc vizibil a 
orarului, adoptarea la nivel de grup a unei anumite strategii de lucru; 
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2. Întocmirea documentelor de proiectare a activității de evaluare, asistență psihoeducațională, 

orientare/reorientare școlară și profesională: identificarea fișelor de lucru, întocmirea 
portofoliului de evaluare, stabilirea succesiunii documentelor din cadrul dosarelor; 

3. Întocmirea și actualizarea documentelor de evidență a activității prin întocmirea și 
actualizarea bazei de date a persoanelor evaluate; 

4. Administrarea probelor de evaluare psihologică, logopedică și educațională specifice și 
obținerea de informații specifice de la aparținătorii copiilor evaluați: administrarea probelor 
de evaluare individual, culegerea datelor de la părinți, păstrarea confidențialității rezultatelor 
evaluării; 

5. Evaluarea medicală și socială în echipă cu specialişti proveniți de la alte instituții cu 

autoritate în domeniu: medic pediatru, medic neuropsihiatru, medic de familie, asistenți 
sociali de la primăriile comunelor de proveniență a beneficiarilor; 

6. Completarea fișelor de evaluare specifice (Fișa traseului educațional, Fișa psihologică, Fișa 
logopedică, Raportul de evaluare complexă, Planul de servicii personalizate) s-a realizat cu 

profesionalism păstrându-se obiectivitatea și interesul beneficiarului; 
7. Redactarea raportului de evaluare complexă și a propunerii către Comisia de Orientare 

Școlară și Profesională care a cuprins sinteza tuturor segmentelor de evaluare; 

8. Raportarea trimestrială forurilor superioare a evidenței evaluărilor realizate. 
Scopul evaluării a fost de a stabili dacă elevul, tânărul, copilul are sau nu are CES în vederea 

orientării școlare și/sau profesionale a acestuia și de a propune programe ameliorativ-formative, de a 

stabili servicii educaționale optime în funcție de nevoile specifice ale acestora și a contat în: 

1. Stabilirea nivelului de dezvoltare a funcțiilor și proceselor psihice, în vederea raportării la 
standardele existente; 

2. Stabilirea nivelului de cunoștințe și a gradului de asimilare și corelarea acestora cu 

posibilitățile și nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului; 

3. Identificarea problemelor de dezvoltare și a cerințelor educative speciale; 
4. Investigarea suplimentară în cazul discrepanței între nivelul de achiziții și nivelul intelectual al 

copilului/elevului/tânărului, în sfera exprimării orale, a citit/scrisului, calculului elementar. 
Date statistice: 01 septembrie 2013 – 31 ianuarie 2014 

 Numărul copiilor evaluați în cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și 
Profesională, în această perioadă: 426 copii 

Dintre aceștia: 

- Numărul copiilor propuși pentru integrare în învățământul de masă: 277 copii, din 

care 271 cu profesor de sprijin și 6 fără profesor de sprijin;  

- Numărul copiilor propuși pentru înscriere în școli speciale: 112 copii din care 13 
pentru învățământ la domiciliu; 

- Numărul copiilor propuși pentru înscriere în școli sanatoriale: 37 copii. 
        Evaluarea a fost subordonată interesului superior al elevului, cu respectarea drepturilor 

acestuia și în vederea adaptării și integrării acestuia în planul vieții intelectuale și sociale.  
 

 Activitatea In Cadrul Strategiei Naționale De Actiune Comunitara –                                                         

SNAC Prahova 

 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova, prin activitățile specifice pe 

care le desfășoară cu elevii cu CES, are ca domeniu de activitate si coordonarea acțiunilor de 

voluntariat derulate in unitățile de învăţământ din județul Prahova sub egida Strategiei Naționale de 
Actiune Comunitara. 

Potrivit OMECTS Nr. 3477/08.03.2012 activitatea SNAC se desfășoară in unitățile de 

învăţământ pentru copiii cu CES din școlile speciale si, in general, pentru persoanele aflate in 
dificultate.  

Conform Deciziei Nr.190/20.09.2009, reactualizata prin Decizia nr. 467/20.05.2009 a ISJ 

Prahova, in județul nostru activează 25 cadre didactice voluntare având calitatea de coordonatori 

școlari si un număr de peste 700 de elevi voluntari. 
Serviciile educaționale oferite atât de elevii voluntari cat si de elevii beneficiari, prin programul SNAC 
au fost : 

 includerea, în mod mai direct, a copiilor cu handicap  în comunităţile lor locale; 
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 implicarea copiilor cu nevoi speciale/handicap, a profesorilor, în cadrul unor proiecte ce 
au fost realizate împreună; 

 atingerea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program 
educaţional de activităţi ce promovează intens integrarea socială; 

 încurajarea elevilor  de a se dedica activităţilor desfăşurate cu copii cu nevoi speciale nu 
doar în cadrul proiectelor dar şi după terminarea acestora în scopul susţinerii acestui 
proces de integrare socială şi dezvoltare educaţională. 

 organizarea de activităţi pentru copii, conform programelor propuse; 

 stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a 
abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative, de imaginaţie şi terapeutice 
cum ar fi artele, arta dramatică,  dansul, sportul, IT, muzica, abilitarea manuală  – sau 
doar prin petrecerea timpului liber cu copiii; 

Grupul ținta al programului a fost format din elevii Şcolilor Gimnaziale si Profesionale Speciale  

In general ,acțiunile de voluntariat s-au desfășurat sub forma unor de activităţi de genul 
- desene, abilităţi practice 
- jocuri de divertisment  

- expoziții, prezentări artistice 
-workshop 

- achiziții cognitive ,de comunicare si autoservire pe baza de fise de lucru 
- audiții muzicale, serbări,  
- activităţi in aer liber 

- activităţi ludice - Jocuri de cunoaștere reciproca  

- confecționare - Ornamente de Craciun-   1 decembrie 2011. 
-Concurs de dans„Împreuna pentru viitor” 
-Concursuri  si întreceri sportive 
-„Prietenul meu calculatorul”,  
-activitati de ecologizare 

-formarea deprinderilor de a confecționa diferite obiecte din hârtie si alte materiale . 
-Concursul National de dans “IMPREUNA PENTRU VIITOR” 

 PROFESORI COORDONATORI SNAC Prahova 
1. Clucerescu Carmen - Colegiul Tehnic ,,Toma N. Socolescu,, Ploiești 
2. Aura Marinescu – Școala Profesionala Speciala Breaza 

3. Szekely Lavinia – Colegiul National ,,Jean Monnet,, Ploiești 
5. Sima Mariana – Colegiul Tehnic “Gheorghe Lazar”Plopeni 

6. Vintilescu Mihaela – Liceul Tehnologic Administrativ si de servicii “Victor Slăvescu” Ploiești 
7. Stan Roxana – Colegiul National “Nicolae Grigorescu”Campina 
8. Soare Elena Cristina- Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”Breaza 
9. Alina Nicola-Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”Breaza  

10. Toma Maria Mirela – Școala Gimnaziala Speciala nr.1 Ploiești 
11. Mariana Sologon – Colegiul economic “Virgil Madgearu” Ploiești  
12. Dumitrescu Luminita-Scoala Gimnaziala,, Profesor Nicolae Simache,, Ploiești 
13. Elena Taranu – Școala Gimnaziala Speciala Nr 2 Ploiești 
14. Vladuta Florica - Școala Gimnaziala ,, Nicolae Titulescu ,, Ploiești 
15. Ene Sanda Monica - Școala Gimnaziala Speciala- Vălenii de Munte 
16. Marcu Anda - Școala Gimnaziala ,,Grigore Moisil,, Ploiești 
17. Eftimie Isabelle – Școala Postliceala ,, Regina Maria de Romania,, Ploiești 
18. Grancea Ruxandra – Colegiul National ,, Nichita Stănescu,, Ploiești 
19. Duma Elena – Școala Gimnaziala,, Nicolae Bălcescu,, Ploiești 
20. Duma Iuliana. Colegiul Tehnic ,, Elie Radu,, Ploiești 
21. Anisoiu Beatrice – Colegiul Tehnic,, Lazar Edeleanu,, Ploiești 
22. Gheorghe Minelea - Colegiul National,, I. L. Caragiale,, Ploiești 
23. Nuta Andreea-Scoala Gimnaziala Speciala Filipeștii de Târg 
24. Dumitrache Ligia-Scoala-Scoala Profesionala speciala Breaza 
25. Stănescu Silvia-Scoala Profesionala Speciala Plopeni 
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VI RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri/elev- reprezintă un indicator de 

fundamentare a bugetului, care să asigure un 

sistem unitar de constituire a surselor de finanţare 

pentru fiecare unitate de învăţământ, astfel încât să 

se asigure condiţii cel puţin decente pentru 

desfăşurarea procesului educativ. 

În anul financiar 2013 s-a alocat pentru 

unităţile de învăţământ din judeţul Prahova suma 

de 417.877 mii lei, provenind de la bugetul de stat  

27.347 mii lei şi de la bugetul local  390.530 mii lei. 

Costul mediu pe elev, la nivelul judeţului a 

fost în anul 2013 de 3.670,00 lei   

Rechizite şcolare 

În anul şcolar 2013 – 2014, conform 

Ordin MECTS nr. 4385/07.06.2012, 

au fost achiziţionate 12055 pachete 

de rechizite pentru elevii claselor I-

VIII, in suma de 238723 lei . 

Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii 

care provin din familii a căror venit 

mediu net lunar, pe membru de 

familie, realizat în luna iulie a fiecărui 

an, este de maximum 50% din salariul 

de bază minim brut pe ţară. 

 

Situaţia beneficiarilor Programului 

" Lapte şi corn" 

Conform Ordonanţei de Urgenţă 

96/16.08.2002, privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie în 

primul semestru al anului şcolar 2013 

– 2014, au beneficiat de acest 

program copiii din învăţământul 

preşcolar de stat şi privat precum şi 

elevii claselor I-VIII din învăţământul 

de stat şi privat. În medie, în fiecare zi 

al anului şcolar 2013-2014, au 

beneficiat de acest program   76.660 

elevi. 
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Bani de liceu 

În  semestrul I al anului şcolar 2013 – 2014, în 

conformitate cu prevederile Ordinului MECT 

nr.4839/2004, au beneficiat de acest ajutor   

2.102 elevi, în sumă totală de 1.509.387 lei. 

 

Bani de şcoala profesionala  

În  semestrul I al anului şcolar 2013 – 

2014, în conformitate cu prevederile 

HG 1062/2012 privind modalitatea de 

subvenţionare de către stat a costurilor 

pentru elevii care frecventează 

învăţământul profesional  au beneficiat 

de acest ajutor  844 elevi, în sumă 

totală de 673.512 lei. 

 

Transport elevi – pentru elevii navetişti 

Elevii care îşi au domiciliul în alte localităţi decât cea unde se află unitatea de învăţământ unde 

învaţă, beneficiază de decontarea sumelor, privind transportul între cele două localităţi. Astfel, în 

primul semestru al anului  şcolar 2013 – 2014, suma alocată  a fost de 4.287.015 lei , suma 

suficienta doar pentru plata  unei parți din restantele anului şcolar trecut si pentru semestrul I al 

anului şcolar 2013 – 2014. Suma necesara pentru  transportul elevilor navetişti pentru perioada 

ianuarie 2013- iulie 2013 nu a fost inca alocata . 

 Mobilier pentru clasele pregătitoare  

În anul şcolar 2012 – 2013, conform Ordin MECTS nr. 4310/01.06.2012, au fost repartizate 

fonduri necesare dotării cu mobilier şcolar a unitatilor de invatamant pentru clasa pregătitoare. 

Pentru un număr estimat de  2.175 elevi a fost alocata suma de 435.000 lei. 

Investiţii în mobilier şcolar: 

  Credite alocate: 435 000 lei 

  Plăţi:427.124 lei 

   

 Investiţii în material didactic: 

  Credite alocate: 251.080 lei 

Plăţi: 238.723 lei 
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VII. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

VII. 1. Educaţia timpurie 

      

Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură 

integrarea cu succes a copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu prin clasa pregătitoare 

la vârsta de 6 ani, prin formarea capacităţii copiilor de a interrelaţiona şi de a le forma 

atitudini pozitive faţă de  învăţare.  Aşadar, grădiniţa de copii asigură mediul care 

garantează siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice 

ale dezvoltării copilului, implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare. De 

aceea şi activităţile desfăşurate pe sem. I, al anului şcolar 2013 – 2014, au continuat 

Strategia în domeniul Educaţiei Timpurii a Copilului preluată şi adoptată în cadrul Legii 

Educaţiei Naţionale, de a-i asigura fiecărui copil dreptul la educaţie şi la dezvoltare deplină, 

pentru a-i da posibilitatea să-şi atingă potenţialul maxim şi pentru a atinge standardele 

europene şi internaţionale. În mod specific, educaţia timpurie a determinat dezvoltarea unor 

servicii sociale şi educaţionale, care au vizat realizarea următoarelor obiective:  

a) Creşterea accesului în învăţământul preşcolar (copii cu vârste între 3 şi 6 ani) şi crearea 

unor oportunităţi de educaţie timpurie pentru copiii cu vârste între 0 şi 3 ani (servicii 

educaţionale – tip creşă); 

b) Îmbunătăţirea calităţii Educaţiei Timpurii a Copilului printr-un curriculum adaptat, printr-o 

formare specifică a cadrelor didactice (atât formare iniţială cât şi formare continuă) şi prin 

formularea unor standarde de dezvoltare socială, cognitivă şi emoţională în cadrul 

proiectelor naţionale derulate (,,Meseria de părinte”, ,,Prichindei în ţara Basmelor”, ,,Un 

start bun in viaţă!”) ;  

c) Asigurarea accesului egal la o educaţie de calitate în perioada educaţiei timpurii (între 0 şi 

6 ani) a copiilor din grupuri dezavantajate şi grupuri vulnerabile;  

d) Îmbunătăţirea eficienţei sistemului de educaţie prin introducerea oportunităţilor 

alternative, comunitare pentru copiii din zonele izolate din mediul rural. 

      Ca un scop, pe termen lung Legea a influenţat îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional 

de educaţie în general, prin furnizarea educaţiei timpurii copiilor cu vârste între 0 şi 6 ani, în 

aşa fel încât aceştia să poată face faţă încercărilor cu care se pot confrunta în şcoală şi 

viaţă. Aceste direcţii trebuie elaborate şi aplicate ţinând seama de conceptul de dimensiune 

europeană ca finalitate a educaţiei ce se concentrează pe evidenţierea identităţii spaţiului 

educaţional european şi pe necesitatea asigurării calităţii pe tot parcursul desfăşurării 
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educaţiei pentru fiecare copil preşcolar. Apreciem că în judeţ există o bună colaborare 

familie – creşă – grădiniţă – comunitate locală, ceea ce va determina calitatea îngrijirii şi a 

protecţiei în această perioadă de viaţă a copiilor.   Astfel, investiţia în copii cât mai de timpuriu ne 

conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută a drepturilor copilului.   De 

aceea, Proiectul Naţional Educaţional “Un start bun in viaţă!”, (MECTS, IŞJ-uri, UNICEF, 

Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare profesională, UNICEF în 

România), încă de la începutul anului şcolar 2011 - 2012 a promovat o structură (grădiniţă 

şi creşă aferentă – Grădiniţa cu P.P.,,Dumbrava Minunată” Ploieşti) care va acoperi nevoile 

de creştere si îngrijire a copiilor  mici.  

        Aplicaţia desfăşurată la Grădiniţa cu P.P. ,,Dumbrava Minunată” Ploieşti a înregistrat 

rezultate, care  disemínate şi dezbătute în media locală şi în toate grădiniţele, ca o 

experienţă de bună practică, deja a creat o coeziune a familiilor si o solidaritate comunitară 

prin obiectivul comun “interesul superior al copilului lor”. Recunoscând importanţa educaţiei 

timpurii, părţile implicate ( IŞJ, Primăria, Protecţia Copilului), conform filosofiei pedagogice a 

proiectului au convenit să colaboreze pe bază de parteneriat activ, pe multiple planuri de 

interes, în domeniul dezvoltării timpurii a copilului implementând proiectul „Un start bun în 

viaţă” şi să integreze copii aflaţi în situaţii de risc, cu nevoi speciale. În judeţul Prahova 

funcţionează 8 creşe, ceea ce nu acoperă nevoile integrării copiilor antepreşcolari (0 – 3 

ani). 

 Individualizarea învăţării prin Dezvoltarea unor medii şcolare incluzive în grădiniţe şi 

în comunitate s-a generalizat în majoritatea unităţilor preşcolare;  

• Un start bun în viaţă! – Proiect Naţional (MEN, Centrul Step by Step pentru Educaţie 

şi Dezvoltare Profesională, IŞJ-uri) – modalitate de a promova valorile educaţiei timpurii prin 

activităţi concrete la grupele de antepreşcolari (2 – 3 ani) din creşe sau grădiniţele de copii; 

• Formarea unor comportamente civilizate prin Educaţie pentru sănătate; 

• Educăm Aşa! / Educarea abilităţilor emoţionale şi sociale / Meseria de părinte – 

Modalitate de îmbunătăţire a situaţiei copilului 

în familie prin educaţia părinţilor; 

• Popularizarea experienţelor pozitive şi 

a noutăţilor specialităţii prin Revista 

judeţeană: ,,Cuvântul Educatoarelor; 

• Desfăşurarea anuală a Simpozionului 

învăţământului preşcolar şi a Festivalului 

Copilăriei;  

• Documentarea CRED-urilor şi a 

Centrelor metodologice de Informare şi Documentare din judeţ: 
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 VII. 2 Starea învăţământului alternativelor educaţionale  

În învăţământul preşcolar prahovean, alternativele educaţionale au sprijinit, începând cu anul 
şcolar 1999 – 2000, derularea unui program de profesionalizare a specialităţii pe termen lung prin 
seminarii, simpozioane, schimburi de experienţă, ş.a., pentru înfăptuirea unei instruiri prin 
comunicare empatică şi argumentativă. 
     La nivelul învăţământului prahovean există alternative educaţionale numai în cadrul grădiniţelor 
de copii : Planul Jena, ,”Step by step” şi Waldorf după cum urmează: 

 Planul Jena 5 grădiniţe cu un număr de 136 copii 

 Step by step 8 grădiniţe cu un număr de 1020  copii 

 Waldorf 2 grădiniţe cu un număr de 75 copii 

 
      Creativitatea şi încrederea în sine a fiecăruia dintre cei doi parteneri implicaţi în procesul de 
învăţământ: educatoarea şi copilul,  constituie premisele educaţiei şi instrucţiei preşcolare. 
Preşcolarul este antrenat într-un mediu educaţional modern, realizându-se, astfel, un proces de 
construire a unor comportamente, pornind de la descoperirea competenţelor şi constatarea 
dificultăţilor,  precum şi ale oportunităţilor. Primând dezideratul  modernizării şi eficientizării actului 
didactic de învăţare / predare şi evaluare, încă  din anul 1999 s-au promovat valorile alternativei 
educaţionale ,,step by step” prin 3  grupe de preşcolari de la Grădiniţa cu P.P. Nr. 53  Ploieşti şi 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 34 Ploieşti (actualmente - G.P.P.,,Licurici” Ploieşti şi G.P.P. ,,Rază de Soare” 
Ploieşti) ajungând astăzi la 35 grupe in 8 grădinițe. De asemenea, precizăm că din această 
perioadă funcţionează şi 6 grupe de preşcolari Waldorf, la Grădiniţa Waldorf Câmpina şi la 

Grădiniţa Crai Nou Ploieşti iar un grup de 30 de educatoare au fost instruite în cunoaşterea 
principiilor filosofiei pedagogice ale alternativei educaţionale . 
       

Aceste strategii trebuie elaborate şi aplicate ţinând seama de conceptul de dimensiune 
europeană ca finalitate a educaţiei, ce se concentrează pe evidenţierea identităţii spaţiului 
educaţional european şi pe necesitatea asigurării calităţii pe tot parcursul desfăşurării educaţiei 
pentru fiecare copil, ulterior, deci pentru fiecare cetăţean european. Ca finalitate educaţională, 
dimensiunea “asigurării calităţii” în învăţământul preşcolar este reliefată de derularea alternativelor 
educaţionale Step by step, Waldorf şi Planul Jena. Garantând accesul la o serie de valori, care  
au determinat creşterea potenţialului cunoaşterii potenţialului cognitiv şi afectiv al copilului – situat în 
centrul educaţiei, programele / proiectele educaţionale derulate în învăţământul preşcolar prahovean 
au optimizat integrarea cu succes  a preşcolarilor în activitatea şcolară şi socială.  
       
Participarea la proiecte şi programe de reformă educaţională: 
 

  Proiect educaţional”Şcoli pentru un viitor verde” 

 Proiect educaţional “Prichindel in lumea basmelor” 

 “Ecoprichindel - La treabă, România!” 

 Ecogradinita „Lăsaţi Terra sa trăiască” 

 Educaţie rutiera „Ruti te invata lecții despre viața” 

 “Educaţie timpurie pentru valori” 

 “Oamenii mici fac lucruri uimitoare”(Sc. Berthelot) 

 “Educaţi aşa” 

 Educaţie religioasa “Lumina, suflet si culoare” 

 “Spryng day”    

 “Kalokagathia” 

 Proiect educațional național „Curcubeul schimbării” 
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Resurse materiale şi umane 
 
In anul şcolar  2013-2014, in alternativa Step-by-step au funcționează 61 cadre didactice ( 1 

inspector învăţământ preșcolar, 6 directori, dintre care 3 directori degrevaţi, 54 educatoare), din care 
3 cadre didactice sunt suplinitori calificaţi pe posturile rezervate ale directorilor degrevaţi. În 
alternativa educaţională ,,step by step” există grupe integrate în 4 unităţi de învăţământ preşcolar şi 
4 grădiniţe de copii în care toate grupele de copii învaţă în ,,step by step”: Acestea sunt: 
 

 1. Grădiniţa Step by Step “Rază de Soare” Ploieşti, 8 grupe ,,step by step”; 
 2. Grădiniţa cu P.P.si P.N. ,,Licurici” Ploieşti – 10 grupe / toate grupele sunt în 
alternativa ,,step by step”; 
 3. Grădiniţa cu P.N. nr. 24 Ploieşti – 2 grupe / toate grupele sunt în alternativa ,,step by 
step”; 
 4. Grădiniţa cu P.P si P.N.”Scufiţa Roşie” Ploieşti – 3 grupe sunt în alternativa ,,step 
by step”; 
 5. Grădiniţa cu P.P. “Floare de colţ”- Sinaia – 4 grupe / toate grupele sunt în 
alternativa ,,step by step”; 
 6. Grădiniţa cu P.P.si P.N. “Dumbrava Minunată”- Ploieşti – 4 grupe de copii sunt în 
alternativa ,,step by step”; 
 7. Grădiniţa cu P.P.si P.N. nr. 6- Breaza – 2 grupe de copii sunt în alternativa ,,step by 
step”; 
 8. Grădiniţa cu P.N.- Poiana Vărbilău – 2 grupe / toate grupele sunt în alternativa ,,step 
by step”. 

     În total sunt  35 grupe de preşcolari, din care 25 sunt de program prelungit şi 10 de program 
normal.            
Numărul total al copiilor cuprinşi  în alternative educaţională “Step by Step” este de 1020 din care in 

mediul urban 33, iar in rural 2 grupe. 
     Grădiniţele de copii din Poiana Vărbilău şi Nr. 24 din Municipiul  Ploieşti au beneficiat de un 
Program Educaţional,  finanţat  ,,Step by Step pentru romi” în perioada 2000 – 2003. 
 
Activităţi: 
   S-a constatat anual o creştere a interesului cadrelor didactice din învăţământul preşcolar de a 
aborda creativ alternativele educaţionale. În învăţământul preşcolar prahovean, în anul şcolar 2013 
– 2014, s-au desfăşurat activităţi în alternativele educaţionale, care au permis îmbinarea suplă a 
ideilor pedagogiei tradiţionale autohtone cu ideile pedagogiilor alternative moderne:  Waldorf (2 

grupe combinate- Grăd. Waldorf Câmpina si Grădiniţa Crai Nou Ploieşti), Step by Step  (Grădiniţa 

Rază de Soare Ploieşti si Scufita Roșie) . A fost apreciat modul responsabil de pregătire a 
activităţilor didactice, a materialelor oferite participanţilor in cadrul unei agende de lucru bine 
structurate şi gestionate atent.  

 
Aspecte pozitive 

 reflectă la acţiunile lor şi fac conexiuni intre cunoştinţele noi şi cele anterioare / copiii 
creează soluţii alternative la obstacolele întâlnite; 

 îşi dezvoltă deprinderile şi mijloacele necesare pentru a comunica propriile observaţii şi 
idei; 

 învaţă să-şi focalizeze atenţia în totalitate şi să devină auditori activi şi atenţi în public; 

 îşi formulează şi exprimă propriile idei şi opinii; 

 îşi asumă răspunderea pentru propriile decizii; 

 învaţă să coopereze şi încep să ia în considerare şi punctele de vedere ale celuilalt; 

 învaţă să aibă încredere şi să se îngrijească de ceilalţi, dându-şi seama că şi ceilalţi vor 
proceda la fel faţă de ei. 

 
Aspecte negative 

 Număr mare de copii la grupă. 
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Oportunitati 

  Educaţie centrată pe copil; 

 Predarea orientată după nevoile şi interesele  copilului; 

 Învăţarea organizată pe centre / zone / sectoare / arii de interes; 

 Respectarea şi aprecierea diversităţii umane; 

 Implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copiilor.  

 
Perspective 

 elaborarea unor planificări calendaristice pe nivele de vârsta, pe baza celor 6 mari teme 
integratoare sugerate de curriculum, pe proiecte sau activităţi independente ; 

 asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi 
autonome, creative, eficiente, cooperante şi tolerante, atât în rândul copiilor, cât şi în rândul 
educatoarelor prin activităţi integrate; 

 elaborarea şi prezentarea unor instrumente de evaluare care să evidenţieze progresele calitative 
ale copiilor in mod real. 

 
      Obiectivele propuse vor fi atinse prin modalităţi diferite, cum sunt: aplicaţiile practice, 
prezentarea unui program zilnic de activitate, prezentarea unui proiect de activitate integrata, 
prezentarea de proiecte pe diferite perioade de timp, dar si pe teme si nivele de vârsta diferite, 
dezbateri, activităţi de tip “team building”. Colectivele de cadre didactice de la  grădiniţe au 
desfăşurat activităţi metodice deosebite, creative, mobilizate fiind  si de motivaţia interioară, de 
pregătirea profesională şi dragostea pentru meserie şi copii, calităţi ce caracterizează toate 
educatoarele din alternativa educaţionala “Step by Step”. Cadrele didactice ce compun comisia 
metodica judeţeana “Step by Step” au acordat un interes special formarii şi dezvoltării profesionale 
în anul şcolar 2013-2014, aceasta activitate fiind o componenta esenţiala a promovării valorilor 
culturii specialităţii. Astfel că,  participarea la diferite activităţi de formare, la concursuri şi festivaluri,  
implicarea în activitatea şi viaţa comunităţii, derularea unor proiecte şi programe educaţionale, 
publicarea unor cărţi şi lucrări în domeniul specialităţii, au adus şi rezultate pe măsură. 
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VII. 3 Curriculum descentralizat 

 

Pentru semestrul I, 2013-2014,  s-au avut în vedere   activităţi specifice, în ceea ce 

priveşte monitorizarea curriculumului descentralizat: 

-Analiza şi diagnoza curriculum-ului  și activităţii de inspecție; 

-Stabilirea obiectivelor pentru anul şcolar următor; 

-Centralizarea concursurilor școlare și a C.D.Ş.-urilor la nivel județean; 

- Monitorizarea elaborării C.D.Ş-urilor. pentru anul şcolar 2014/2015; 

-Îmbunătăţirea ofertei educaţionale; 

-Elaborarea criteriilor pentru avizarea programelor pentru disciplinele opţionale 

(Criterii specifice, cf. stategiei MEN şi intereselor comunităţii locale.); 

-Elaborarea de ghiduri, îndrumătoare pentru cadrele didactice pe probleme de 

curriculum şi evaluare.(la nivelul CCD Prahova); 

-Elaborarea de propuneri privind curriculumul naţional şi dezvoltarea regională 

şi locală. Adecvarea ofertei educaţionale; 

-Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor, pe baza criteriilor de 

monitorizare, evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă. 

În ultima perioadă, s-a constatat că importanţa opţionalelor la nivelul unităţilor de 

învăţământ a crescut. Conducerile şcolilor au manifestat atenţie sporită în selectarea 

tipului de opţional, în interesul elevilor. Părinţii au fost consultaţi în acest sens.  

Ministerul Educaţiei Naţionale a venit în sprijinul şcolilor cu oferte concrete de 

opţionale (ex. „Literatura ca abilitate de viaţă”), avizate, cu programă specifică şi 

auxiliare care să faciliteze desfăşurarea lor în bune condiţii. 
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VI.4 Curriculum şi controlul asigurării calităţii pentru unităţile de 
învăţământ profesional şi tehnic 

          
Monitorizarea externă a calităţii constituie o componentă esenţială a CNAC în ÎPT deoarece 

asigură o apreciere externă obiectivă si independentă a calităţii unităţilor de ÎPT. Monitorizarea 
externa a calităţii este coordonata la nivel judeţean de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. 
Activităţile desfăşurate sub coordonarea ISJ    s-au materializat după cum urmează: 

 Comunicarea constantă către unităţile IPT a documentelor legislative specifice asigurării 

calităţii proceselor de educaţie si formare profesionala in învăţământul preuniversitar; 

 Comunicarea constantă către unităţile IPT a noutăţilor din domeniul curriculumului; 

 Coordonarea si monitorizarea activităţilor privind asigurarea calităţii derulate in cadrul 

reţelelor constituite din unităţile IPT din judeţ; 

Obţinerea calităţii programelor de educaţie si formare oferite de unităţile de învăţământ profesional 
şi tehnic (ÎPT) este un proces pe termen lung care necesită o planificare si o organizare atentă. 
Procesul fundamental care stă la baza Cadrului Naţional pentru Asigurarea Calităţii (CNAC) în ÎPT 
este autoevaluarea performantei unităţilor de ÎPT în raport cu standarde ale calităţii bine definite de 
legislaţia specifica: 

 Legea nr. 87/13.04.2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; 

 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 HG nr.21/18.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a Standardelor de acreditare şi de evaluare 

periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 HG nr. 22/25.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;  

 HG nr.1534/25.11.2008 privind aprobarea Standardelor de referinţa si a indicatorilor de 

performanta pentru evaluarea si asigurarea calităţii in învăţământul preuniversitar;  

 OMECT nr.6308/19.12.2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurarea calităţii in 

unităţile de învăţământ profesional si tehnic. 

 

Exemple de bună practică 

 

 Prezentarea PLAI în perspectiva anului 2020 şi a concluziilor studiului INS privind nevoia de 
forţă de muncă în Regiunea Sud Muntenia, la întâlnirea cu directorii IPT din 17.12.2013. 

 Consilierea unităţilor IPT privind implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii si 
derularea procesului de autoevaluare la nivelul unitarilor de învăţământ si transferul de bune 
practici in cadrul reţelei formate din cele 8 unităţi ÎPT PHARE TVET 2004-2006 coordonată 
de 1 unitate şcolară PHARE TVET 2001-2003 Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploieşti; 

 Funcționarea celor 4 reţele tematice şi de diseminare în care sunt implicate 32 unităţi ÎPT 
coordonate de alte 4 unităţi ÎPT, având ca tematică Monitorizarea PAS, Curriculum şi 
Asigurarea calităţii; 
 

Exemple de bună practică 
 

 Derularea şi monitorizarea activităţilor conform Anexei 3 (Calendarul aplicării instrumentelor 
de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ profesional si tehnic) la OMEdCT nr. 
6308/19.12.2008 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii in educaţie si 
formare profesională: 

 Consilierea unitarilor IPT privind întocmirea raportului procesului de autoevaluare (30 
septembrie 2013); 
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 Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor de 
învăţământ profesional si tehnic (1 octombrie - 12 decembrie 2013); 

 Elaborarea rapoartelor de inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor 
de învăţământ profesional si tehnic (15 decembrie 2013); 

 Elaborarea raportului final de inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării 
unităţilor de învăţământ profesional si tehnic si transmiterea lui la CNDIPT (15 
decembrie 2013) 

 
Exemple de bună practică 
 

 Consilierea unitarilor IPT privind aplicarea curriculumului, alcătuirea CDL- urilor; 

 Coordonarea monitorizării implementării corecte a curriculumului la nivelul unităţilor IPT; 
 
Exemple de bună practică 
 

 Implicarea unui număr mare de unităţi ÎPT în proiecte POSDRU în care ISJ Prahova este 
solicitant sau partener: 

 

Exemple de bună practică 

 

 Participarea tuturor directorilor si directorilor adjuncţi ai unităţilor ÎPT din judeţ la stagiile de 

formare continuă privind asigurarea calităţii în managementul unităţilor şcolare, organizate în 

cadrul CCD Prahova 
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VII. 6  Învăţământul pentru minorităţi-RROMI 

Realităţile contemporane contrazic, sub forme complexe, prejudecăţile de orice fel, mai ales 

că perspectiva asupra lor a evoluat, în ultima vreme, foarte mult. Reminiscenţele privind integrarea 

minorităţii rrome sunt depăşite treptat, printr-un efort conjugat al tuturor factorilor implicaţi. 

Rezultatele nu au întârziat să apară. 

Activităţi desfăşurate: 

a) Dezvoltarea unor forme alternative de organizare a educaţiei de bază pentru copiii 
aflaţi în situaţii speciale, participarea la lucrările grupului mixt, conform HG nr. 1221/2011  la 
nivelul judeţului Prahova. 

b) Activităţi de consiliere a părinţilor, a elevilor, a comunităţii  legate de participarea 
şcolară a copiilor şi tinerilor romi ca si de facilităţile de admitere în licee şi universităţi. 

 Programe şcolare privind prevenirea abandonului şcolar implementate la 

nivelul ISJ Prahova: 

 Programul de alfabetizare – “A doua şansă”, învăţământ primar şi secundar inferior 
conform anexa 2 la ordinul MECTS nr. 5248 / 31.08.2011, derulat în următoarele unităţi 
şcolare: 
- Şcoala gimnazială nr. 13 (structură), Ploieşti;  
- Şcoala profesională “Toma Caragiu”, Ploieşti; 
- Liceul Tehnologic Construcţii Maşini,Câmpina; 
- Şcoala gimnazială ‘Traian Săvulescu”, Izvoarele ; 
- SAM „Ing. Gheorghe Pănculescu”, Vălenii de Munte ; 
- Şcoala gimnazială Vărbila – Iordăcheanu ; 
- Şcoala gimnazială Ciupelniţa ; 
- Liceul teoretic, Azuga i; 
- Centrul Şcolar Special, Ploieşti – clasă organizată în cadrul Penitenciarului Ploieşti; 
- Şcoala Specială Filipeştii de Târg – clasă organizată în cadrul Penitenciarului Târgşorul 
Nou. 

Programul “A doua şansă” cu frecvenţă redusă – ordinul MECTS nr. 5248 / 31.08.2011, care 

se  desfășoară in următoarele  unităţi şcolare: 

- Şcoala gimnazială nr. 13, Ploieşti; 
- Liceul Teoretic, Azuga ; 
- Şcoala gimnazială Ciupelniţa ; 
- Şcoala gimnazială Vărbila – Iordăcheanu ; 
- Şcoala gimnazială Vărbilău . 
 

Evaluarea în programul “A doua şansă” se face în scopul recunoaşterii competenţelor 
dobândite pe parcursul programului, pe baza creditelor alocate, atât pentru educaţia de 
bază (30 de credite), cât şi pentru pregătirea profesională (30 credite). 
 
 

 Proiecte educaţionale: 

- Protocol de colaborare între ISJ Prahova şi Partida Romilor Pro Europa pentru 

implementarea campaniei „Totul pentru sănătate, totul pentru educaţie” – creşterea accesului 

copiilor romi la toate nivelurile de învăţământ în sistemul şcolar românesc precum şi creşterea 

accesului minorităţii rome la serviciile publice de sănătate. 
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 Concurs judeţean  

Primăria oraşului Ploieşti în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Cultură, Partida Romilor 
Pro-Europa şi ONG-uri rome au organizat simpozionul “Cine suntem”, ediţia a XI-a. Au 
participat următoarele unităţi şcolare din municipiul Ploiești: 
 
- Şcoala gimnazială “Candiano Popescu”, Ploieşti; 
- Şcoala gimnazială nr. 13 (structură), Ploieşti. 

 

Au fost făcute demersurile necesare pentru finanțarea a doua posturi de mediatori 

școlari in localitățile Boldesti-Scaeni (Școala gimnaziala „Mihai Viteazul”) si in localitatea Mizil 

(Școala gimnaziala „Sf. Nicolae”), aceștia având rolul de a facilita legătura dintre școala si 

comunitate. 
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VII.7 Învăţământ special şi special integrat 

    

 

 

                 

 

 

 

 
 
                 Învăţământul special integrat reprezintă  forma de instruire şcolară diferenţiată  , de 

asistenţă educaţională complexă,  destinată unui număr de peste 614 de copii / elevi cu cerinţe 

educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă. 

Unităţile de învăţământ integratoare: 

 

 Şcoli integratoare din Ploieşti: Nicolae Iorga , Ion Creangă , Ioan Grigorescu , Toma 

Caragiu, George Coşbuc , Rareş Vodă , Candiano Popescu , Radu Stanian , Nicolae 
Bălcescu , Nicolae Simache, Colegiul Tehnic Elie Radu , grupul Şcolar Sf. Apostol Andrei , 
Andrei Mureşanu ,  Mihail Eminescu , Florin Comişel , Sf. Vineri  , Anton Pann , Grigore 
Moisil, H.M.Berhelot , Emil Palade , nr.22 , I.A. Bassarabescu , Elena Doamna , 

 Şcoli integratoare din sudul judeţului : Ion Ionescu Valea Călugărească , Mihai Vodă 

Pleaşa , Constantin Stere,Bucov , Chiţorani , Nr.1 şi nr. 2 Boldeşti Scăieni , Sălciile , Radu 
Tudoran Blejoi ,Ploieştiori , Sfinţii Împăraţi Balta Doamnei , Lilieşti Băicoi, Dumitru Ghenoiu 
Băicoi , Grup Şcolar Cantacuzino Băicoi , Nr.3 Mizil  , Zalhana, Cocorăştii Colţ , Cocorăştii 
Grind , G. Diboş Măneşti , Potigrafu , Tătărani , Negoieşti , Popeşti , Băltiţa , Strejnicu , 

Târgșoru Vechi , Băteşti , Dumbrăveşti , Ariceştii Rahtivani , Stoeneşti , Nedelea ,  

 Şcoli integratoare din zona Valea Prahovei :C.Brâncoveanu Breaza, L.T. Aurel Vlaicu 

Breaza, Breaza de Jos ,  Liceul Teoretic Azuga , Principesa Maria Sinaia , N.Urechia Buşteni  
, Liceul Simion Stolnicu Comarnic ,  Ghioşeşti , Cornu , Telega , Valea Târsei , Al.I. Cuza 
Câmpina , B.P. Haşdeu Câmpina , I. Câmpineanu Câmpina, Matei Basarab Brebu, 

 Şcoli integratoare din zona Valea Teleajenului : Liceul Tehnologic Agromontan R. 
Constantinescu Vălenii de Munte ,  Ing.G.Pănculescu Vălenii de Munte , ,Şcolile nr.4  şi nr.2 
Vălenii de Munte , Gura Vitioarei , Poiana Copăceni , Bughea de Jos , Liceul Tehnologic 
Măneciu , Cerneşti , Izvoarele , Măgurele , Bătrâni , Nucşoara , Valea Screzii , Poseşti , 
Valea Plopului , Nucşoara , Starchiojd. 

 

Învăţământul special şi special integrat la nivelul judeţului Prahova , s-a desfăşurat în 6 

unităţi şcolare speciale, 2 unităţi şcolare sanatoriale şi 91 unităţi şcolare integratoare. 

Acestea au asigurat educaţia şi recuperarea a 658 copii/elevi  cu dizabilităţi 

psihointelectuale,  48 de elevi prin şcolarizare la domiciliu şi 614 elevi cu dificultăţi de 

învăţare. Obiectivul major al educaţiei speciale s-a materializat prin integrarea 

copiilor/elevilor în şcoală şi societate . 

              Evaluarea complexă şi orientarea şcolară în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale s-au realizat prin Comisiile Interne de Evaluare Continuă din cadrul şcolilor speciale 

şi prin Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară /  Comisia de Orientare Şcolară şi 

Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova. 

 



 112 

Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate 

 

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

 
 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Asigurarea  unor servicii educaţionale de calitate 
copiilor/elevilor cu cerinţe educative speciale; 

 Depăşirea parametrilor stabiliţi prin planul de 
şcolarizare la învăţământul special integrat prin 
creşterea numărului de beneficiari şi a cadrelor 
didactice de sprijin); 

 Creşterea ofertei de servicii de intervenţie timpurie in 
comunitatea educativă extinsă; 

 Operaţionalizarea unei diversităţi de planuri-cadru şi 
programe şcolare;  

 Asigurarea unor forme de învăţământ diferite: de zi, cu 
frecvenţa redusa , simultan, la patul sanatorial , la 
domiciliu , „A doua şansa” in penitenciare; 

 Elaborarea şi implementarea planurilor de intervenţie 
individualizată / personalizată; 

 Asigurarea unui material didactic adaptat nivelului 
psihoindividual al copiilor / elevilor 

 Realizarea evaluării prin multiple forme - prin stabilirea 
corectă a unor indicatori de performanţă si funcţionali. 

 Implicarea cadrelor didactice din şcolile integratoare în 
elaborarea planificărilor adaptate nivelului real de 
dezvoltare al elevilor integraţi. 

 Participarea şi implicarea cadrelor didactice în 
realizarea unor acţiuni funcţionale, utile prin cercurile 
pedagogice desfăşurate. 

 Parcurgerea cursurilor de formare şi dezvoltare 
profesională în specialitate şi management  

 Unele abateri de la 
practica abordării 
adaptate a curriculum-ului 
si evaluării în 
învăţământul special 
integrat; 

 Insuficientă preocupare 
pentru individualizarea 
sarcinilor şi activizarea 
elevilor cu dificultăţi în 
învăţare;  

 Inconsecvenţă în 
valorificarea aspectului 
funcţional al evaluării 
didactice. 

 Cazuri izolate de abateri 
de la deontologia 
profesională 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 participarea la activităţile de recuperare – învăţare a elevilor 
cu deficienţe severe, profunde şi asociate; 

 participarea activă la activităţile de pregătire pentru muncă şi 
viaţa; 

 dobândirea deprinderilor de autonomie personala şi sociala; 
 rezultate foarte bune obţinute la concursuri regionale, 

naţionale. 
 creşterea numărului elevilor  participanţi la acţiunile din cadrul 

programului: Strategia Naţionala de Acţiune Comunitară 

 îmbunătăţirea competenţelor de comunicare, relaţionare, loisir 
printr-o bogata activitate extracurriculară. 

 dificultăţi de adaptare 
şcolara a unor copii / 
elevi cu forme grave ale 
diferitelor tipuri de 
deficienţe; 

 frecvenţa şcolară 
diminuata a copiilor / 
elevilor cu domiciliul in 
localităţi îndepărtate de 
şcolile speciale; 

 eşec şcolar in cazul 
unor elevi integraţi 
individual in şcolile 
integratoare; 
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VII. 8  Învăţământul particular 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGIGIC – ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR 

COMPONENŢA  CERCULUI PEDAGOGIC SCOLILE POSTLICEALE SANITARE CARE 

PREGATESC CALIFICARI PROFESIONALE IN DOMENIUL SANITAR 

În semestrul I an şcolar 2013 -2014 şcolile postliceale sanitare din judeţul Prahova au 

dovedit iniţiativă şi interes pentru perfecţionarea în proiectarea didactică şi în rezolvarea unor 

probleme curente legate de aplicarea curriculumului. 

Apreciem organizarea şi materialele prezentate la cercul pedagogic din  decembrie 2013 

desfăşurat la Şcoala Postliceală Sanitara „Regina Maria de Romania” Ploiești.   La  cercul 

pedagogic judeţean au participat reprezentanţi din toate cele şapte unităţi şcolare particulare şi 

reprezentanţi ai patronatului. 

 Acţiunile au scos în evidenţă preocuparea conducerilor  şcolilor particulare pentru creşterea 

calităţii în educaţia elevilor din domeniul sanitar şi dorinţa de perfecţionare a cadrelor didactice. 

 Au fost remarcate şi o serie de aspecte pozitive, care impun învăţământul particular ca 

alternativă viabilă la cel de stat.  

Apreciem eforturile realizate de toate cele şase şcoli care au obţinut acreditarea şi una 

autorizata de ARACIP . 

 

Puncte tari    

În semestrul I an şcolar 2013 – 2014 activitatea unităţilor de învăţământ particular s-a desfăşurat în 

conformitate cu programul propus. Astfel,  cercul s-a desfăşurat normal participând la toate acţiunile 

aflate în calendar.  

 Începând cu acest an şcolar majoritatea unităţilor şcolare particulare s-au modernizat si s-au 
dotat cu mijloace moderne de învăţământ. Acest lucru a avut ca rezultat imediat o creştere a 
numărului de elevi şi o frecvenţă foarte bună, de asemenea a permis profesorilor să 
diversifice temele propuse prin utilizarea mijloacelor moderne de lucru. 

 Comitetul de părinţi a sprijinit toate acţiunile desfăşurate pană în prezent şi rolul sau este 
esenţial pentru dezvoltarea învăţământului particular. 

 Toate cadrele didactice  au desfăşurat cu profesionalism şi seriozitate activitatea, iar acest 
lucru se oglindeşte şi în rezultatele obţinute la învăţătură. 

 Un alt punct tare este, fără îndoiala, acela că toţi profesorii sunt calificaţi cu studii de 
specialitate şi cu grade didactice şi au deja foarte multă experienţă în domeniul extraşcolar. 

 Asigurarea Programului ,, Lapte, Corn şi Măr,, pentru unităţile care au solicitat. 
 Participarea cadrelor didactice la activităţile organizate de I.S.J. împreună cu cele de la 

învăţământul de stat. 
 

 Puncte slabe 

 Finanţarea învăţământului obligatoriu de la buget, inclusiv învățământul profesional 
 Recompensarea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri.  

Oportunităţi 

 Parteneriatele încheiate cu unităţi sanitare din ţări europene (Sc. „Regina Maria de România” 
Ploieşti si „Toma Ionescu” Ploieşti) au dus prin schimbul de experienţă la îmbunătăţirea 
calităţii considerabile a pregătiri profesionale.  
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 Pentru anul şcolar 2013-2014 majoritatea unităţilor îşi propun extinderea de parteneriate cu 
agenţi economici din domeniu (ex. Hofigal) şi introducerea de opţionale pentru limbi 
moderne. 

 
 Ameninţări 

 Datorită crizei financiare nu se poate presta o taxa de şcolarizare corespunzătoare în 
vederea extinderii investiţiilor. 

 

Resursa umană 

 În majoritatea unităţilor de învăţământ particular cadrele didactice sunt calificate dar nu se 
pot titulariza din cauza că sunt asociaţi asta pentru disciplinele tehnice iar la disciplinele de 
cultura generala sunt şi profesori titulari. 

 Resursa materială 

 Unităţile de învăţământ particular sunt foarte bine dotate cu mijloace de învăţământ moderne 
fapt apreciat şi de comisiile ARACIP. 
 

Perspective generale 

 Consider că în perspectivă, instituţiile  de învăţământ particular trebuie să-şi diversifice 
mereu activitatea pentru a fi tot timpul atractive, să funcţioneze cu profesori titulari, motivaţi  
pentru o educaţie completă, să aplice un studiu pe piaţa muncii pentru a oferii calificări 
solicitate de aceştia. 
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VIII. MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL 

 

VIII.1 Management instituţional: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova 

 

Structura organizaţională şi exercitarea funcţiilor manageriale  

Principalele activităţi derulate în semstrul I al anului şcolar 2013-2014 au vizat 

gestionarea eficientă a resurselor umane, didactice, financiare şi informaţionale, 

coordonarea managementului unităţilor şcolare din reţea, evaluarea directorilor şi a unor 

cadre didactice, coordonarea activităţilor specifice pe discipline, a unor activităţi de 

formare continuă, a programelor educaţionale, a proiectelor în care sunt implicaţi 

partenerii sociali, a examenelor naţionale, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare etc.  

În semestrul I al anului şcolar 2013-2014, activitatea de inspecţie şcolară a fost 

proiectată în acord cu priorităţile Legii privind calitatea în educaţie, ale descentralizării 

instituţionale, ale politicilor educaţionale şi strategiei de dezvoltare şi recredibilizare a 

învăţământului românesc stabilite de minister  

Activitatea compartimentului de Curriculum şi inspecţie şcolară a fost adaptată noilor 

reglementări legislative, menite să asigure atingerea obiectivelor strategice prioritare din 

Planul managerial al I.S.J. Prahova pentru anul şcolar 2013-2014. Criteriile care au stat 

la baza selectării unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice inspectate au fost: 

necesitatea consilierii managerilor debutanţi; necesitatea evaluării gradului de 

dezvoltare a competenţelor-cheie la ciclul primar şi gimnazial; nivelul mai scăzut al 

performanţelor şcolare înregistrate la evaluările naţionale în anul şcolar precedent ( EN, 

Bacalaureat); gradul de calificare şi experienţa / nonexperienţa la catedră (cadre 

didactice debutante, suplinitori în curs de calificare, suplinitori necalificaţi), precum şi 

criteriul mediului de rezidenţă şi al poziţionării geografice în zone mai izolate; criterii 

specifice fiecărei discipline, consemnate în planul propriu de inspecţii al inspectorilor de 

specialitate; solicitarea exprimată în scris de cadrele didactice înscrise la examene 

pentru obţinerea gradelor; necesitatea rezolvării unor situaţii / probleme / aspecte 

semnalate prin petiţii şi sesizări. 

 În perioada analizată, structura I.Ş.J. Prahova a rămas aceeaşi. Îndeplinirea funcţiilor 

manageriale în domeniul asigurării calităţii serviciilor educaţionale s-a realizat prin 

respectarea legalităţii, prin colaborare eficientă cu partenerii strategici, prin 

profesionalismul şi competenţa echipei de conducere a I.Ş.J. Prahova. Promovarea unui 

management modern şi exercitarea corectă a prerogativelor stabilite prin Regulamentul 

intern de organizare şi funcţionare al I.Ş.J.Prahova şi prin legislaţia specifică sunt 

evidenţiate prin calitatea programelor şi proiectelor educaţionale elaborate / derulate de 

I.Ş.J, prin profesionalismul cu care se desfăşoară activităţile specifice de monitorizare, 

evaluare şi coordonare a proceselor educaţionale şi manageriale din sistemul judeţean 

de învăţământ, prin calitatea inspecţiilor şcolare şi a consilierii formative etc.  
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Inspecţiile generale 

In perioada analizată au fost efectuate 18 inspecţii şcolare generale. Controlul general a vizat 

întreaga activitate managerială şi educaţională, prin inspecţii la clasă şi activităţi de analiză şi 

consiliere de specialitate, prin dialoguri cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu elevi şi părinţi. 

Raportul general cu care s-a finalizat fiecare inspecţie generală, a fost urmat de un plan de 

îmbunătăţire a calităţii pe care l-a elaborat unitatea şcolară inspectată.  

Obiectivele inspecţiilor I.Ş.J.Prahova  2013-2014: 

 1. Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului în vederea creşterii ratei de participare la 

educaţie şi a asigurării egalităţii şanselor  

2. Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi de optimizare a 

învăţării, adecvate curriculumului structurat pe competenţe şi standardelor pentru examenele 

naţionale din anul 2014 

4. Realizarea demersurilor necesare în vederea continuării descentralizării instituţionale  

5. Evaluarea calităţii managementului şi a competenţelor profesionale ale directorilor de şcoli, ale 

metodiştilor, ale cadrelor didactice  

6. Evaluarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale 

(curriculare şi extracurriculare)  

7. Evaluarea nivelului de atingere a standardelor curriculare de către elevi, cu accent pe gradul de 

dezvoltare a competenţelor-cheie şi a competenţelor specifice  

8. Asigurarea cadrului de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, a olimpiadelor şi a 

concursurilor şcolare prin sprijinirea performanţelor şcolare ale elevilor şi prin programe de formare 

continuă şi de consiliere a cadrelor didactice, prin proiecte proprii sau în parteneriat  

9. Fundamentarea planului de şcolarizare pentru 2014-2015, împreună cu partenerii sociali, pe baza 

nevoilor dezvoltării personale şi comunitare  

10. Fundamentarea ofertelor educaţionale pe baza nevoilor dezvoltării personale şi comunitare . 

11. Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane (recunoaşterea şi 

recompensarea măiestriei profesionale), a resurselor materiale şi financiare  

12. Coordonarea programelor comunitare şi a unor proiecte educaţionale menite să asigure crearea 

spaţiului comun al educaţiei europene. 
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Inspecţiile de specialitate şi inspecţiile speciale 

 Inspecţiile de specialitate din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 au fost centrate 

pe două obiective prioritare:  

– monitorizarea gradului de atingere a standardelor curriculare de către elevi, cu un 

accent deosebit pe dezvoltarea competenţelor fundamentale; 

 – asigurarea consilierii cadrelor didactice în domeniul metodicii de specialitate, al 

didacticilor moderne, al managementului grupului de elevi etc., pentru atingerea 

standardelor de calitate şi a performanţei la examenele naţionale din 2014.  

 Inspecţiile curente şi inspecţiile speciale pentru promovarea examenelor de grad 

(efectuate de către inspectori şi metodişti)  

 Inspecțiile tematice – Alte tipuri de inspecţii derulate în cursul perioadei analizate au 

fost cele tematizate pe problematica deschiderii anului şcolar, a prezenţei elevilor la 

cursuri, a măsurilor luate de unităţile de învăţământ pentru eliminarea / diminuarea 

fenomenului de absenteism / abandon şcolar, a constituirii claselor de elevi pe principiul 

nondiscriminării, a ritmicităţii notării şi a încheierii situaţiei şcolare la sfârşitul fiecărui 

semestru, a monitorizării activităţilor de optimizare a evaluării, cu ţintă spre ameliorarea 

ratei de progres şcolar şi de consiliere a în vederea îmbunătăţirii competenţelor de 

lectură, în varianta tradiţională – în cadrul orelor de limba şi literatura română – şi în cea 

de alfabetizare funcţională, pentru înţelegerea mesajului textual la alte discipline decât 

limba şi literatura română. Alte inspecţii tematice au monitorizat încadrarea cu personal 

didactic, au urmărit modul de completare a documentelor şcolare (cataloage, fişele 

posturilor, de exemplu). Rezultatele acestor controale s-au finalizat cu rapoarte sintetice, 

cu ţintă spre planurile remediale ale unităţilor şcolare inspectate. Inspecţ iile derulate pe 

componenta de management au evidenţiat creşterea interesului pentru dezvoltarea de 

proiecte educaţionale şi de infrastructură – prin accesarea de fonduri sau prin 

parteneriate cu factori de decizie la nivel local – reliefând o modificare simptomatică a 

comportamentului managerial în domeniul administrativ (un număr ridicat de unităţi de 

învăţământ ce au obţinut finanţare în proiecte LLP – Comenius / Leonardo, de exemplu). 

Serviciile educaţionale oferite de şcoli s-au diversificat, mai ales prin asigurarea unor 

servicii educaţionale suplimentare (programe de recuperare şcolară, tip „A doua şansă”, 

programe „Şcoală după şcoală”, PES, programe extracurriculare: cursuri de înot, de ski, 

de dans etc.). Inspecţiile determinate de sesizări depuse la I.Ş.J. au vizat mai ales 

situaţii conflictuale între elevi / părinţi şi cadre didactice sau disfuncţionalităţi în prestaţia 

managerială. Rezolvarea majorităţii petiţiilor s-a făcut pe cale amiabilă, prin medierea 

conflictelor, prin atenţionări verbale şi consiliere. 
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 Conform Graficului Unic de control al ISJ Prahova-2013-2014 , au fost 

organizate si derulate următoarele tipuri de inspecții  : 

Nr. 

crt. 

Perioada Tipul şi tema controlului Unităţi vizate Inspectori participanţi 

1. 26.08-

06.09.2012 

 

CONTROL 

TEMATIC”Verificarea 

stadiului de pregătire a 

unităţilor de învăţământ  

pt. desfășurarea in bune 

condiții a anului școlar 

2013-2014” 

Activitati in echipe mixte 

cu reprezentanții 

deconcentratelor din județ 

(DSP,DSV,ISU,reprezenta

nții Instituției Prefectului 

 

37 de unitati de învăţământ 

din mediul rural si 

urban(scoli 

gimnaziale,scoli speciale, 

gradinite,  licee) 

 

 

 

Inspectori şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale  

2. 25.09-

04.10.2013 

CONTROL 

TEMATIC”Situația 

efectivelor de elevi la 

cls.IX din unitățile de 

invatamant liceal pentru 

anul școlar 2013-

2014;stadiul organizării 

activității comisiilor 

metodice reflectat in 

documentele scolii” 

48 Unităţi de învăţământ 

din mediul rural si 

urban(scoli speciale ,  

licee) 

 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

3. 21-25.10.2013 CONTROL TEMATIC 

”Inspecții de revenire pe 

discipline in urma 

ISGEI(OMECTS 

5547/06.10.2011)efectuat

e in anul școlar 2012-2013 

3 Unităţi de învăţământ din 

mediul rural si urban(scoli 

gimnaziale,scoli speciale, 

grădinițe,  licee) 

 

Inspectori de 

specialitate,  

 13.11.2013-

22.11.2013 

CONTROL TEMATIC 

„Respectarea prevederilor 

legale privind funcționarea 

unităţilor de învăţământ 

particular autorizate si 

acreditate” 

28 unităţi de învăţământ 

(scoli postliceale,scoli 

gimnaziale,licee,grădinițe) 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 21.10.-

08.11.2013 

ISGEI -Inspectii Școlare 

Generale de Evaluare 

Instituționala   

cf.OMECTS 

nr.5547/06.10.2011 

Școala Gimnaziala 

Marginenii de Jos Filipestii 

de Targ si structuri 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 
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Nr. 

crt. 

Perioada Tipul şi tema controlului Unităţi vizate Inspectori participanţi 

instituționale 

 21.10.-

08.11.2013 

ISGEI -Inspectii Școlare 

Generale de Evaluare 

Instituționala   

cf.OMECTS 

nr.5547/06.10.2011 

Liceul Tehnologic “1 

Mai”Ploiești 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 09-18.12.2013 ISGEI -Inspectii Școlare 

Generale de Evaluare 

Instituționala   

cf.OMECTS 

nr.5547/06.10.2011 

Liceul Tehnologic,sat 

Cioranii de Jos  

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 09-18.12.2013 ISGEI -Inspectii Școlare 

Generale de Evaluare 

Instituționala   

cf.OMECTS 

Școala Gimnaziala  Cioranii 

de Sus 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 13-24.01.2014 ISGEI -Inspectii Școlare 

Generale de Evaluare 

Instituționala   

cf.OMECTS 

nr.5547/06.10.2011 

Școala Gimnaziala   

Cocorăștii Colt   

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 13-24.01.2014 ISGEI -Inspectii Școlare 

Generale de Evaluare 

Instituționala   

cf.OMECTS 

nr.5547/06.10.2011 

Școala Gimnaziala 

,Comuna Gornet 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 Lunar Activitati in echipe mixte  

cu reprezentanții Instituției 

Prefectului pentru a 

constata concordanta 

dintre raportările făcute si 

realitățile din școala in 

programul “Laptele si 

cornul” 

50 Scoli gimnaziale  si 

grădinițe din mediul rural si 

urban 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 
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Nr. 

crt. 

Perioada Tipul şi tema controlului Unităţi vizate Inspectori participanţi 

 

 La cerere 

(conform 

înregistrărilor 

de la 

Registratura  

ISJ Prahova ) 

Inspecții pentru 

soluționarea petițiilor 

 

25 Scoli gimnaziale 

,licee,grădinițe 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 Misiuni de 

audit pe 

tematica 

“Management

ul resurselor 

financiare” 

Respectarea legislației 

in vigoare cu privire la 

modul de utilizare si 

înregistrare in evidenta 

contabila, a sumelor de 

bani, provenite din 

fondurile  Consiliul 

reprezentativ al 

parintilor2. Plata 

transportului cadrelor 

didactice la si de la locul 

de munca  

3.Sistemul de luare a 

deciziilor la 

Inspectoratul Scolar 

Judetean Prahova 

3 unităţi de învăţământ 

Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu” 

Ploiești, Colegiul 

National „Jean Monnet 

„Ploiești, Colegiul 

National „Nicolae 

Grigorescu” Campina . 

 

 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 

 Conform 

graficului 

transmis de 

către ARACIP 

Inspecții de monitorizare 

a activității echipelor de 

evaluare ARACIP 

12 unităţi de învăţământ 

din învăţământul de stat si 

particular 

Inspectori de 

specialitate, Inspectori 

şcolari pentru 

management  si 

implementarea 

descentralizării 

instituționale 
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SITUAŢIA CONTROALE TEMATICE ŞI A INSPECTIILOR SCOLARE GENERALE DE 

EVALUARE  INSTITUTIONALA (I.S.G.E.I.)- 

                                         SEM. I, AN ŞCOLAR 2013-2014 

Tipul inspecției 
Unităţi de învăţământ controlate 

Rural Urban 

Control tematic 45 68 

I.S.G.E.I. 15 3 

Programul “Lapte si 

corn” 
50 

Inspecții pentru 

soluționarea petițiilor 
25 

Evaluări,monitorizări 

ARACIP 
8 

Managementul 

resurselor financiare 
3 

Total 217 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecțiilor 
efectuate 

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE 

Domeniul Curriculum 

-Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul 

sistemului național de învăţământ si al celui 
teritorial cu cele specifice unităţii de 
învăţământ; 

 

 

 

-Completarea corecta si completa a cataloagelor 

școlare,a registrelor matricole, a documentelor de 

La unele din unitățile inspectate  s-a 

constatat : 

-elaborarea unor materiale manageriale 
structurate neadecvat, care nu iau in 
considerare toate nevoile unităţii de 

învăţământ sau toate aspectele activităților 

desfășurate (planuri  manageriale ,rapoarte 
privind starea disciplinara si la învăţatura 

sem/anuale,etc. ); 

-activitate superficiala a comisiilor de 

evaluare si    asigurare a calităţii; 

-organizarea si desfășurarea defectuoasa a 

ședințelor cu părinţii, ședințele consiliului 
profesoral, ședințele consiliilor de 
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studii ; 

-Proiectarea planificărilor cadrelor didactice in 
acord cu programele școlare, cu structura anului 

școlar  si cu cerințele transmise de către MECTS; 

- Alegerea CDS in urma unui proces consultativ 

cu părinţii si elevii ; 

-Aprovizionarea cu manuale in timp util; 

 

 

 

Domeniul resurse umane  

-respectarea legislației in vigoare la evaluarea 

personalului didactic si nedidactic; 

-soluţionarea pe cale amiabila a petițiilor; 

-participarea in număr considerabil a cadrelor 
didactice si managerilor de scoli, a personalului 
nedidactic la cursuri de formare continua; 

- Existența unei evidențe privind  
participarea cadrelor didactice la diferite cursuri 

de perfecționare; 

-Valorificarea rezultatelor de la 

testările inițiale; 

-Analiza rezultatelor obținute, la  

evaluările externe, în anul școlar anterior și 

stabilirea măsurilor pentru ameliorarea situației în 

anul ce urmează;  

-Realizarea și afișarea graficelor pentru pregătirile 
suplimentare ( mai ales la disciplinele pentru 
evaluări externe); 

-Organizarea ședințelor cu părinții elevilor care 
susțin evaluări externe pentru a le comunica 
graficul pregătirilor suplimentare; 

administrație; 

-completarea defectuoasa a documentelor 

școlare la unele unităţi de învăţământ; 

-planificari care nu au luat in considerare 

testele de evaluare inițiala si valorificarea lor 

ulterioara; 

-CDS sau CDL fără avizul inspectorului de 

specialitate; 

- nerespectarea notificărilor M.E.N privind 
statutul C.D.Ș (aprofundare, extindere și 
opțional); 

 

 

-raportarea cu întârziere /raportarea greșita a 

unor situații  transmise către ISJ Prahova de 

către directorii unităţilor de învăţământ; 

-inregistrarea unor abateri de la codul de 
conduita profesionala  a unor cadre didactice; 

-superficialitate in aplicarea legislației  școlare 
la evaluarea personalului didactic la unele 

unităţi de învăţământ ; 

-aplicarea cu întârziere a sancțiunilor pentru 

abateri comportamentale ale elevilor ; 

-comunicare defectuoasa intre cadrele 
didactice si părinţi,intre cadre didactice si 

directori, intre cadre didactice si elevi; 

-comunicare defectuoasa intre personalul 
nedidactic /auxiliar si conducerea scolii sau 
cadrele didactice; 

- activitati extracurriculare insuficient adaptate 
nevoilor elevilor; 

-insuficiente activitati de sprijin a elevilor cu 
ritm lent de învăţare la unele unităţi de 

învăţământ; 

-oferta educaționala neadaptata cerințelor 
beneficiarilor săi;  

-completarea incorectă a documentelor 

școlare (cataloage, registre matricole, foi 
matricole etc.). 
-incalcarea precizărilor ROFUIP la 
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examenele de încheiere a situației 

școlare/corigenta/diferența; 
-numar insuficient de asistente la ore ale 
directorilor, sefilor de catedra; 

-slaba monitorizare a profesorilor stagiari; 

Domeniul resurse materiale  si financiare 

-constituirea comitetelor de părinţi in asociații cu 
personalitate juridica  

-modernizarea, întreținerea, igienizarea   si 
estetizarea  corespunzătoare a spatiilor pentru  

studiu si activitati practice ; 

-achizitionarea echipamentelor de supravegherea  
probelor de la examenele naționale de către cele 

mai multe dintre unitățile de învăţământ; 

-preocupare pentru menținerea confortului termic 
in cele mai multe dintre scoli pe perioada 

anotimpului rece; 

-lansarea de proiecte de sponsorizare prin efortul 
cadrelor didactice si a conducerilor de scoli 

- Asigurarea condițiilor optime pentru  

desfășurarea procesului instructiv-educativ la 

clasa pregătitoare; 

 

- implicarea diriginților si elevilor in colectarea  
fondului scolii,aspect interzis prin art. 28 

din ROFUIP/2005 

-ingradirea necorespunzătoare a perimetrului 

unităţii de învăţământ ; 

-igienizarea necorespunzătoare a spatiilor ; 

-dezinteres pentru modernizarea bazei 
materiale ; 

-utilizare insuficienta a dotărilor (a 
calculatoarelor la orele de studiu, a 

laboratoarelor , a bibliotecii) 

-dezinteres pentru atragerea de fonduri ( ex : 
prin închirierea unor spatii disponibile sa u 
implicare in proiecte ) 

 

Domeniul dezvoltare si relații comunitare 

-incheierea  de parteneriate de colaborare cu 
reprezentanții comunităţii locale pentru 

soluționarea problemelor scolii (supravegherea 
perimetrului scolii de către politia comunitara, 

activitati de prevenire desfășurate împreuna cu 
reprezentanții politiei sau ai instituțiilor 
medicale,organizarea in comun de activitati 

educative cu muzee, teatre,etc.) 

-Reducerea considerabilă a numărului  

unităților de învățământ care nu dispun de toate 

autorizațiile de funcționare. 

-comunicare defectuoasa sau intermitenta  cu 

reprezentanții comunităţii locale; 

-comunicare defectuoasa cu părinţii elevilor 

;informarea cu întârziere a familiilor elevilor; 

-dezinteresul familiilor de elevi in sprijinul pe 

care ar trebui sa îl acorde acestora; 

-dezinteres/superficialitate in încheierea de 
proiecte sau parteneriate care sa sprijine 
viața scolii ; 
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 VIII.2 Analiza calităţii educaţiei, din perspectiva monitorizării externe 
realizate prin inspecţia şcolară de specialitate 

Inspecţiile de specialitate au fost planificate şi organizate astfel, încât să acopere necesarul 

de control, să surprindă aspecte ce se manifestă cu caracter simptomatic şi care se impun a fi 

ameliorate sau chiar eradicate. 

 

Învăţământ preşcolar 

 

Obiectivele specifice al controlului de specialitate pe semestrul I au fost următoarele: 

 respectarea intereselor şi nevoilor preşcolarilor, din perspectiva că toţi copiii trebuie să înveţe 

împreună, indiferent de dificultăţile pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot 

exista între ei. De aceea, cadrele didactice au fost îndrumate să asigure o educaţie de calitate 

pentru toţi preşcolarii prin intermediul activităţilor integrate, diferenţiate în funcţie de nivelul de 

pregătire şi de vârstă al preşcolarilor şi de cerinţele actuale curriculare şi extracurriculare; 

 dezvoltarea  liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu 

şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia;  

 dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţi şi cu mediul pentru a dobândi 

cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor 

şi experimentărilor ca experienţe autonome de învăţare;  

 descoperirea de fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de  

sine pozitive interrelaţionare şi învăţare prin cooperare;  

 sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare 

acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii; 

 Au fost  aplicate măsuri ameliorative, strategii de predare, bazate pe un mod eficient de utilizare 

a resurselor şi parteneriatelor cu familia, şcoala şi comunităţile locale. 

    

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. Inspecţii de 
specialitate realizate 
in vederea obţinerii 
gradului didactic I si II 
(IC1, IC2 sau 
inspecţia speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

învăţământ 
preşcolar 

96 48 33 
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Calitatea activităţii cadrelor didactice  

Aspecte pozitive Aspecte negative 

-activităţile instructiv-educative asistate au 
dovedit capacitatea cadrelor didactice de a 
opera cu principalele categorii de concepte 
metodice şi, în baza cărora se realizează 
educaţia timpurie, pentru un stil de viaţă 
sănătos şi integrarea cu succes a preşcolarilor 
în clasa pregătitoare; 

-permanent  se desfăşoară în grădiniţele de 
copii activităţi cu un preponderent caracter 
formativ şi aplicativ – gospodăresc, care 
completează armonios şi unitar activitatea 
curriculară ţi extracurriculară; 

-planificările / programele opţionalelor şi a 
proiectelor didactice tematice au respectat 
cerinţele actuale, cuprinzând toate conţinuturile 
prevăzute de orientările curriculum-ului 
naţional, grupate într-o manieră logică, aşa fel 
încât prin parcurgerea lor să se asigure fluenţa 
actului educaţional; 

-s-a constatat preocuparea cadrelor didactice 
pentru respectarea particularităţilor de vârstă şi 
individuale ale copiilor şi includerea evaluării 
într-o relaţie optimă cu predarea-învăţarea; 

-la nivel local există, atât din partea şcolii, 
părinţilor şi comunităţii locale deschidere pentru 
activităţile grădiniţei de copii, în scopul realizării 
obiectivelor reformei educaţiei timpurii; 

- au fost identificate preocupări ale cadrelor 
didactice în corectarea vorbirii preşcolarilor, 
insistându-se pe integrarea în vorbirea 
acestora a unor structuri gramaticale ale 
limbii române, care au determinat 
comunicarea contextuală în propoziţii 
dezvoltate şi fraze scurte; 
 
-cadrele didactice inspectate relaţionează 
eficient, dezvoltă competenţe 
psihorelaţionale afectiv-stimulative educator - 
educat şi copil-copil, lucrează în echipă în 
cadrul comisiei metodice a specialităţii 
armonizând experienţe, care au favorizat 
selecţia unor obiective şi tematici adecvate. 

 

-s-au constatat discontinuităţi în accesibilizarea 
conţinuturilor activităților integrate, prin 
abordarea suprasolicitată a elementelor 
interdisciplinare, centrate pe diverse aspecte 
ale mediului înconjurător; 
 
 -neajunsuri în diversificarea sarcinilor de 
învăţare prin crearea unor situaţii noi, 
nefundamentate ludic prin utilizarea 
elementelor surpriză şi formularea lor 
abstractă, neclară, dar problematizantă, 
provocatoare, neadecvată uneori nivelului de 
vârstă şi de pregătire al preşcolarilor; 
 
-excesul modalităţilor de evaluare prin 
utilizarea scrisului şi a fişelor de lucru; 
 
-lipsa în proiectarea didactică a diferenţierii, 
mai ales a individualizării învăţării în condiţiile 
frecventării la grupă a unui număr mare de 
copii, preşcolari de vârste diferite şi cu ritm lent 
în învăţare; 
 
-utilizarea în predare - învăţare şi evaluare a 
unor concepte matematice abstracte, fără 
accesibilizarea acestora cu resurse materiale 
intuitive sau cu elemente formative, ludice, 
care să faciliteze înţelegerea procesului de 
învăţare; 
 
-nu toate cadrele didactice asistate au dovedit 
în actul didactic de predare / învăţare şi 
evaluare sprijin reciproc, talent pedagogic şi 
discernământ profesional; 
 
-documentele de planificare şi proiectare 
didactică sunt elaborate uneori în grabă, la 
nivelul fiecărei grupe/subgrupe de copii, nu 
sunt selectate unităţi de diferenţiere a 
conţinuturilor, centrate pe nevoile şi interesele 
copiilor; 
 
- la nivelul sectorului - bibliotecii grădiniţei de 
copii există noutăţi în domeniul specialităţii, iar 
activitatea didactică este uneori fundamentată 
de proiecte tematice model şi seturi de material 
demonstrativ, fişe de evaluare, concepute pe 
diferite categorii de activitate.    
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Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 
-majoritatea unităţilor de învăţământ preşcolar 
funcţionează în spaţii educaţionale adecvate 
cerinţelor actuale ale învăţământului preşcolar; 
 
- părinţii apreciază eforturile cadrele didactice 

de a forma preșcolarilor comportamente 
comunicative şi civilizate prin activităţi comune 
de parteneriat educaţional;  
 
-se apreciază varietatea materialelor din 
natură şi existenţa unor auxiliare didactice, 
omologate de M.E.N. (Editurile Diana şi Info-
Cuvântul), care în condiţiile unor resurse 
materiale modeste  asigură rigoarea 
ştiinţifică a conţinuturilor activităţilor, precum 
şi aplicarea cunoştinţelor în diverse situaţii 
de învăţare; 

 
-s-a constatat că corpul profesional este 
puternic implicat în activitatea instructiv-
educativă, şi în realizarea obiectivelor 
reformei educaţiei timpurii - aspect relevat în 
discuţiile cu părinţii; 
 
-grădiniţa de copii reprezintă o comunitate, 
un spaţiu în care copiii şi părinţii acestora se 
simt valorizaţi;   
 
-implicarea comunităţii ilustrează prezenţa 
părinţilor la activităţi cu porţile deschise 
desfăşurate în cadrul proiectelor educaţionale: 
,,Prichindei în Ţara basmelor” şi ,,Ruti, te 
învaţă lecţii pentru viaţă”; 
 
-relaţiile cultivate cu familia, şcoala şi 
comunitatea locală sprijină promovarea 
valorilor învăţământului preşcolar; 
 
-mediul educaţional al unităţii de învăţământ 
este amenajat corespunzător cerinţelor 
actuale ale desfăşurării procesului de 
învăţământ, asigurând furnizarea calităţii în 
educaţie; 
 
-spaţiul educaţional corespunde accesului 
tuturor preşcolarilor de la nivelul comunităţii, 
ceea ce transformă grădiniţa de copii într-un 
centru de primire şi educare, necesar 
integrării cu succes a acestora în clasa 
pregătitoare;  
 
-în condiţiile în care sunt copii cu un ritm lent în 
învăţare, doamnele educatoare desfăşoară 
activităţi individualizate, acordând atenţie 

 
-spaţii subdimensionate, care nu permit 
desfăşurarea unor activităţi activ-participative prin 
schimbarea aranjării mobilierului, conform 
obiectivelor selectate; 
 
-existenţa unor unităţi preşcolare în mediul rural 
cu grupuri sanitare în exterior; 
-grupe cu efective de peste 25 / 30 de preşcolari 
la grădiniţele cu program prelungit, care nu permit 
diferenţierea şi individualizarea învăţării; 
 
-baza didactico-materială modestă, fapt pentru 
care permanent personalul didactic în colaborare 
cu părinţii o eficientizează, oferind copiilor 
preşcolari condiţii normale pentru desfăşurarea 
unor activităţilor instructiv-educative activ-
participative; 
 
- este necesară implicarea cadrelor didactice şi a 
preşcolarilor în acţiuni de realizare de noi proiecte 
tematice, bazându-se pe rezultatele şi 
experienţele anterioare; 
 
-frecvenţa sporadică la grupă a unor preşcolari 
creează discontinuităţi în pregătirea lor, fapt 
pentru care e necesară intensificarea colaborării 
cu familia prin diversificarea modalităţilor de 
consiliere (lectorate, vizite la domiciliu, lecţii 
demonstrative, ş.a.); 
 
-existenţa unor materiale didactice insuficiente şi 
perimate calitativ, care nu susţin învăţarea prin 
crearea unui mediu educaţional estetic şi 
funcţional;  

 
-confuziile conceptuale,  planificarea lacunară a 
unor activităţi / parteneriate educaţionale, 
formularea deficitară a obiectivelor îngreunează 
dirijarea normală, firească a copiilor în actul 
didactic de predare – învăţare şi evaluare; 
 
-utilizarea în învăţământul preşcolar a activităţilor 
de predare – învăţare, similare învăţământului 
primar; 
 
-comisiile metodice nu asigură sprijin cadrelor 
tinere care lucrează în condiţii simultane şi 
întâmpină dificultăţi în derularea procesului 
instructiv – educativ; 
 
-cunoaşterea formală netemeinică a 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale 
preşcolarilor nu asigură selectarea adecvată a 
obiectivelor şi conţinuturilor activităţilor integrate; 
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Aspecte pozitive Aspecte negative 

corectării vorbirii şi accesibilizării informaţiei 
date, în conformitate cu standardele 
educaţionale curriculare / extracurriculare; 
 
-preşcolarii participă cu interes şi plăcere la 
activităţile organizate, au încredere în 
cadrele didactice şi reacţionează pozitiv la 
solicitările acestora, trăind intens observaţiile 
primite; 

- pe tot parcursul asistenţelor efectuate 
preşcolarii au dovedit deprinderi de ordine şi 
disciplină şi au demonstrat interes pentru a 
finaliza activitatea propusă; 

-atitudinea lor faţă de adulţi şi colegi se 
concretizează permanent prin relaţii 
interpersonale corecte şi civilizate; 

-raporturile stimulative, apropiate: educator – 
educat; copil – copil creează cadrul optim de 
formare a trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter, conform standardelor educaţionale 
ale învăţământului preşcolar. 

 

 
-dificultăţi în transmiterea noutăţilor specialităţii şi 
în abordarea lucrului în echipă în cadrul 
proiectelor / programelor educaţionale; 

 
-s-a recomandat permanent a se utiliza frecvent 
vorbirea dialogată, încurajându-se exprimarea 
liberă a propriilor idei, opinii, sentimente; 
 
-se necesită oferirea de feedback formativ copiilor 
în timpul activităţilor şi furnizarea în mod regulat 
de informaţii părinţilor,cu care să se discute 
consecvent progresul copiilor; 
 
-preocupări sistematice ale cadrelor didactice de 
a oferi preşcolarilor oportunităţi diferenţiate de 
învăţare care vin în întâmpinarea nevoilor fiecărui 
copil sau ale unor grupuri de copii. 
 
-s-a interzis vorbirea excesivă a cadrelor 
didactice, precum şi sugerarea răspunsurilor şi 
etichetarea copiilor.      

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 
- în cadrul programului instructiv-educativ 
au fost bine organizate jocurile şi activităţile 
alese de dezvoltare personală pe centre de 
interes; 
 
  - evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor copiilor s-a realizat prin 
instrumente specifice, contribuind temeinic 
la valorificarea potenţialului cognitiv şi 
creativ, cu accent pe dezvoltarea 
capacităților de exprimare orală, înţelegere 
şi utilizare corectă a semnificaţiilor, 
structurilor verbale, orale; 

-cadrele didactice au vizat în actul didactic 
socializarea şi interrelaţionarea 
preşcolarilor pentru a consolida şi 
sistematiza cunoştinţele copiilor, cu accent 
pe investigarea obiceiurilor şi tradiţiilor 
sărbătorilor de iarnă şi a importanţei 
evenimentelor social - istorice studiate pe 
semestrul I: Ziua Republicii şi a Unirii; 

 
-deficienţe de spaţiu, la unele grupe, în 
legătură cu amenajarea corespunzătoare a 
ariilor / zonelor / centrelor  sau la unele 
grădiniţe de a înfiinţa noi grupe, 
corespunzător nr. de cereri înscrise în 
limitele precizărilor legale – maximum 20 de 
copii, în medie 15, nu mai puţin de 10 copii 
prezenţi la grupă; 
 
-deficienţe în completarea ,,Caietului de 
evidenţă a activităţii şi prezenţei” educatoarei 
la grupă (inconsecvenţe ale denumirilor); 
 
-nereceptivitatea  cadrelor didactice, care au 
nevoie de informaţii ştiinţifice, 
psihopedagogice şi metodice ale specialităţii, 
pentru a se înscrie la cursurile de formare 
continuă;  
 
-anumite categorii de activităţi din cadrul 
domeniilor experienţiale se regăsesc în 
planificări cu altă denumire decât cea din 
planul de învăţământ; confuzii conceptuale şi, 
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Aspecte pozitive Aspecte negative 

-în vederea asigurării calităţii educaţiei 
timpurii şi a succesului educaţional, cadrele 
didactice organizează activităţi activ-
participative, dinamice, preponderent mixte, 
de comunicare de noi cunoştinţe, de fixare şi 
consolidare a acestora; 
 
-activitatea de perfecţionare (metodică şi 
ştiinţifică prin susţinerea examenelor de 
acordare a gradelor didactice şi prin 
participări la cursurile de formare, conform 
normelor legale în vigoare), confirmă 
interesul de dezvoltare permanentă a 
valorilor personale şi profesionale ale 
cadrelor didactice.   
 

 

în acest context, planificarea unor extinderi 
sau opţionale fără justificare; confuzii în 
formularea obiectivelor prioritare din 
planificarea calendaristică; 
 
- dezinteres pentru pregătirea şi organizarea 
centrelor de interes ca şi a expoziţiilor cu 
lucrări ale copiilor,cu caracter permanent, din 
care să reiasă evoluţia acestora pe o perioadă 
dată; 
 
-colaborarea nesatisfăcătoare cu părinţii, 
aspecte ce influenţează negativ bunul mers al 
activităţii în grădiniţa de copii; 
  
-dotarea didactico-materială nesatisfăcătoare 
în multe grădiniţe de copii  din mediul rural – 
structuri ale şcolilor. 
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Învăţământ primar 

 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate curente 

Nr. Inspecţii de 
specialitate realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic I si II 
(IC1, IC2 sau inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

 30 IC2 20 
IS 35 

8 

 

Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 organizarea logică a conţinuturilor învăţării, 
structurarea sarcinilor de învăţare de la simplu 
la complex, cu realizarea adecvată a 
conexiunilor; 

 abordarea învăţării din perspectivă intra, inter 
şi transdisciplinară; 

 diversificarea formelor de organizare a 
colectivelor de elevi în învăţare, cu accent pe 
munca în perechi şi grupuri mici; 

 valorificarea experienţelor dobândite anterior 
de elevi în însuşirea noilor cunoştinţe; 

 preocuparea pentru a accesibiliza învăţarea 
prin selectarea adecvată a materialului didactic;   

 utilizarea evaluării ca pârghie în  asigurarea 
unei înalte motivaţii a învăţării; 

 dozarea efortului elevilor în concordanţă cu 
particularităţile lor de vârstă, introducerea 
elementelor ludice şi de relaxare în economia 
lecţiilor. 

 deplasarea accentului în învăţare de pe 
înţelegere şi exersare în contexte 
accesibile,  apropiate de situaţiile reale pe 
aplicaţii repetitive, numeroase cantitativ, 
neinteresante pentru elevi, care solicită 
răspunsuri standard, noncreative;  

 insuficientă preocupare pentru 
individualizarea sarcinilor şi activizarea 
elevilor cu dificultăţi în învăţare;  

 inconsecvenţă în valorificarea aspectului 
formativ al evaluării didactice; 

 discontinuităţi şi exagerări în legătură cu 
aspectele calitative şi cantitative ale 
temelor pentru acasă; 

 insuficientă creativitate în managementul 
spaţiului şcolar. 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 însuşirea corectă a conţinuturilor 
predate şi utilizarea lor adecvată în 
rezolvarea sarcinilor de învăţare; 

 participarea activă, implicarea 
emoţional-afectivă în procesul  
propriei formări; 

 dobândirea deprinderilor de muncă 
independentă; 

 însuşirea unor tehnici de 
autocontrol şi autoevaluare. 

 
 
 
 

 greşeli de exprimare, dificultăţi în comunicare, 
ritm lent de citire sau deprinderi greşite de 
ortografiere şi punctuaţie; 

 inexactităţi în utilizarea noţiunilor gramaticale, 
matematice, istorice, geografice, vizibile în 
comunicarea orală şi în probele de evaluare 
scrisă; 

 frecvenţă mare a greşelilor de calcul şi a  
incertitudinilor în alegerea soluţiilor corecte de 
aflare a termenului/factorului necunoscut şi de 
rezolvare a problemelor; 

 dependenţă de cadrul didactic, neîncredere în 
temeinicia propriilor achiziţii. 
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Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGEI - sem I 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

              Cadrele didactice care predau în învăţământul primar au 
competenţele necesare pentru a realiza un învăţământ de 
calitate. 
              Au fost apreciate în lecţii dinamismul, modernitatea 
metodelor utilizate, cunoaşterea şi respectarea obiectivelor şi 
conţinuturilor propuse de programe.  
             S-a constatat şi o bună relaţie cu elevii, generatoare de 
încredere şi implicare din partea acestora. Au fost evidente şi 
tenacitatea, responsabilitatea, generozitatea. 
             Sunt de apreciat, în egală măsură, competenţa metodică, 
capacitatea de a pune corect accentele demersului de predare-
învăţare. 
             În cadrul comisiilor metodice s-a evidenţiat o foarte bună 
colaborare în desfăşurarea unor activităţi valoroase, care 
dezvoltă competenţe de predare şi de relaţionare. 
 
              Planificările anuale şi ale unităţilor de învăţare realizate 
dovedesc capacitatea cadrelor didactice de a opera cu 
principalele categorii de documente în baza cărora se orientează 
şi desfăşoară activitatea din sistemul de învăţământ: obiective 
cadru şi de referinţă/competenţe generale şi specifice, activităţi 
de învăţare, conţinuturi, standarde curriculare de performanţă. 
               Analizând planificările anuale, s-a constatat că acestea 
cuprind toate conţinuturile prevăzute de curriculum-ul naţional, 
grupate într-o manieră logică, aşa fel încât prin parcurgerea lor să 
se asigure realizarea tuturor obiectivelor de 
referinţă/competenţelor specifice.  
               S-a constatat şi preocuparea pentru includerea evaluării 
într-o relaţie optimă cu predarea şi învăţarea. 
              Planificările unităţilor de învăţare reuşesc să realizeze o 
imagine unitară a repartiţiei şi ponderii temelor şi subtemelor de 
conţinut.   
      
      La clasele I-IV se studiază, în regim opţional, Literatura 
pentru copii, Popas în lumea cărţilor, Micul matematician, 
Matematică pentru toţi, În lumea matematicii, Educaţie ecologică, 
Educaţie pentru sănătate, multe alte discipline,  pe baza unor 
programe întocmite conform cerinţelor metodologice şi aprobate 
de inspectorii de specialitate.  
 
 S-a constatat că la clasele I-IV se derulează o gamă 
variată de activităţi: vizite la muzee, participări la spectacole de 
teatru pentru copii, excursii, serbări şcolare, concursuri sportive. 
În cadrul lor accentul este pus pe formarea elevilor în spiritul 
valorilor societăţii democratice, în respectul pentru prietenie, 
implicare, sensibilitate. 
 
      Şcolile şi învăţătorii au deschidere către comunitate. 
Periodic se desfăşoară activităţi în parteneriat cu CJAP, Poliţia de 
proximitate, Poliţia rutieră, Biserică, Primărie. 

 

Cadrelor didactice care predau în 
învăţământul primar în şcolile inspectate 
în semestrul I li s-au făcut şi următoarele 
recomandări: 

 să diversifice oferta 
educaţională, atât ca 
discipline opţionale cât şi ca 
activităţi extracurriculare; 

 să analizeze cu exigenţă 
auxiliarele didactice pe care le 
recomandă elevilor şi să le 
valorifice maximal; 

 să respecte recomandările cu 
privire la programul şcolarului 
mic; 

 să-şi identifice obiectiv nevoile 
de formare continuă, să 
acceseze acele cursuri care le 
optimizează competenţele şi 
să aplice la clasă noile 
achiziţii; 

 să se sprijine reciproc în 
demersul lor de dezvoltare 
profesională. 
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Limba şi literatura română 
 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecții 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate realizate 
in vederea obţinerii 
gradului didactic I si 
II (IC1, IC2 sau 
inspecţia speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor 
aspecte particulare ale 
act. didactice) 

Limba şi literatura 
română 

16 37 23 18 

 

Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 pregătire de specialitate şi metodică de 
calitate; 

 realizarea personalizată a documentelor 
de proiectare; 

 accent în lecţii pe metodele activ-
participative, corelate eficient cu metodele 
tradiţionale de predare-învăţare-evaluare; 

 interes pentru realizarea, procurarea şi 
folosirea unor materiale didactice 
diversificate; 

 un management bun al claselor; 
 teme cu caracter aplicativ, dar şi cu grad 

ridicat de creativitate;  
 interes pentru implicarea elevilor în 

concursuri şcolare ale disciplinei; 
 relaţii interpersonale adecvate; 
 implicare în întreaga activitate a şcolii, în 

variate proiecte şi programe; 
 încurajarea şi pregătirea suplimentară a 

elevilor spre a participa la concursurile 
şcolare ale disciplinei 

 

 deficienţe în ritmicitatea notării; 
 uneori, lipsa de echilibru între obiectivele 

operaţionale şi celelalte componente ale 
actului didactic; 

 deseori, probleme în gestionarea timpul 
didactic; 

 inconsecvenţă în realizarea controlului 
cantitativ şi calitativ al temelor elevilor; 

 predominarea activităţilor didactice 
realizate frontal; 

 monitorizarea insuficientă a elevilor în 
timpul inserării notiţelor în caiete; 

 teme pentru acasă deseori voluminoase şi 
deseori cu o verificare superficială;  

 stimularea insuficientă a elevilor pentru 
lectură suplimentară; 

 frecventa înlocuire a studiului limbii latine la 
clasa a VIII-a cu studierea unor elemente de 
limba şi literatura română 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

 atingerea, în mare măsură, a standardele 
medii corespunzătoare nivelului lor; 

 deţinerea mulţumitoare a deprinderilor de a 
asculta şi de a răspunde la întrebări,  de a citi 
şi de a scrie la un nivel adecvat în limba 
română,  de a exprima idei şi de a formula 
opinii personale şi de a le argumenta;  

 implicare interesată în desfăşurarea 
activităţilor proprii disciplinei, precum şi in cele 

 deseori, neatenţie şi inexpresivitate în 
exprimare; 

 uneori, dificultăţi în formularea unei opinii 
personale, în susţinerea argumentată a unui 
punct de vedere; 

 inconsecvenţă în pregătirea pentru orele de 
limba şi literatura română; 

 scăderea interesului pentru lectură; 
 scăderea interesului pentru parcurgerea 

conţinuturilor din programele claselor terminale, 
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Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de 

monitorizare EN+BAC 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

 

 

 

 

 

extraşcolare şi extracurriculare; 
 efectuarea, în general, cu seriozitate a 

temelor pentru acasă; 
 interes deosebit pentru participarea la 

concursuri şcolare ale disciplinei.  
 

care nu sunt cuprinse în programele de examen. 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
examene, conform unui program stabilit la 
începutul anului şcolar; 

 proiectarea, aplicarea şi analiza unor 
probe de control în acord cu modelul de 
subiecte pentru examen; 

 parcurgerea ritmică a materiei prevăzute 
de programa şcolară pentru clasa a VIII-a/ a 

XII-a. 
 

 parcurgerea fără temeinicie, la clasele 
terminale, a materiei din programa clasei care nu 
se regăseşte în programa de examen; 

 atenţie insuficientă acordată specificului 
programelor pentru examenele naţionale, 
precum şi modelelor de subiecte; 

 dezinteresul multor elevi din liceele 
tehnologice pentru participarea la pregătirile 
suplimentare. 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

 bună pregătire de specialitate şi 
metodică; 

 proiectare didactică personalizată; 
 corelaţie între obiectivele propuse, 

conţinuturile vizate şi strategiile didactice 
folosite în lecţii; 

 asigurarea unui cadru de lucru propice 
unei bune desfăşurări a lecţiei; 

 colaborare bună între elevi şi cu 
profesorul; 

 atenţie acordată feedbackului; 
 bună gestionare a timpului didactic. 
 

 
 inconsecvenţă în monitorizatea elevilor cănd 

îşi inserează notiţe în caiete, când lucrează 
individual sau pe grupe ; 

 uneori, depăşirea conţinuturilor vizate de 
programa şcolară; 

 insuficiente recomandări pentru realizarea 
temelor pentru acasă; 

 inconsecvenţă în realizarea controlului 
cantitativ şi calitativ al caietelor elevilor; 

 insuficientă atenţie acordată momentului 
ortografic în lecţii. 
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Limbi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) 
 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate curente 

Nr. Inspecţii de 
specialitate realizate in 
vederea obţinerii gradului 
didactic I si II (IC1, IC2 sau 
inspecţia speciala) 

Alte inspecţii de specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor aspecte 
particulare ale act. didactice) 

Limba 
franceză 
Limba 
spaniolă 

10 
 
0 

12 
 
0 
 

Cercuri ped. 6 
 
0 

 

Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Documentele de proiectare, evaluare şi 
remediere  au fost întocmite corect şi se 
lucrează în concordanţă cu cerinţele 
curriculumului. 

 Se utilizează mijloace TIC în scopul 
dezvoltării celor patru competenţe generale. 

 Se acordă multă atenţie folosirii 
judicioase a timpului alocat activităţilor 
didactice. 

 Multe cadre didactice utilizează activităţi 
în grup şi în perechi. 

 Cadrele didactice stimulează elevii şi îi 
implică în activităţi. 

 Cadrele didactice pregătesc elevii pentru 
olimpiade şi concursuri de limbi moderne. 

 Cadrele didactice au continuat să 
pregătească  elevii  pentru a participa la 
examene   lingvistice  cu recunoaştere 
internaţionala care să  le permită 
echivalarea probei de competenţe lingvistice 
de la bacalaureat: DELF -DALF 

  
 

 Unele cadre didactice au desfăşurat o 

activitate didactică de rutină, puţin 

motivantă pentru elevi. 

 Nu se insistă destul de mult asupra 

dezvoltării competenţelor de producere şi 

receptare a mesajului oral. 

 Uneori evaluarea se face superficial iar 

notele sau calificativele nu reflectă nivelul 

de cunoştinţe al elevilor. 

 Uneori demersul educaţional nu este 

adaptat la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor. 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Mulţi elevi se apropie de nivelul standardelor, o 

parte dintre ei sunt foarte buni şi depăşesc nivelul 

standardelor. 

O mare parte dintre elevi  au  demonstrat că  pot 
folosi cunostinţele dobândite în cadrul activitatilor 
didactice in contexte noi şi au răspuns bine la 
activităţile propuse de cadrul  didactic. 
Elevii au avut  un comportament adecvat în 
timpul orelor, au fost atenţi şi au colaborat cu 
profesorul si cu colegii. 

Unii elevi nu reuşesc să se exprime fluent în limba 
engleză şi nu au dezvoltate competenţele specifice 
nivelului de studiu la care se află. 
 
În unele cazuri  este  nevoie de îndrumare continuă  
din partea profesorului pentru ca elevii să fie   
capabili să-şi folosescă deprinderile în ceea ce 
priveşte achiziţionarea de noi cunoştinţe. 
 
Sunt şi elevi care nu au nicio motivaţie pentru 
învăţare,nu participă activ la lecţii şi nu îşi fac 
temele. 
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Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de monitorizare EN+BAC 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

 Elevii sunt obişnuiţi cu atmosfera reală de 
concurs şi cu tipul de subiecte care vor fi 
date la examen; 

 Elevii vor  fi familiarizaţi cu modul de 
evaluare ; 

 Elevii se vor obişnui săi gestioneze mai 
eficient timpul de lucru, vor învăţa să 
aleagă priorităţile, să ia decizii rapide în 
timp real; 

 Elevii îşi vor da seama de nivelul real al 
cunoştinţelor şi competenţelor si vor 
munci mai mult pentru a le ameliora; 

 Elevii işi vor face o imagine reală asupra 
performanţelor de care sunt capabili. 

 

 

 Elevii nu tratează, de obicei, cu seriozitate 
simulările; 

 Elevii consideră că un rezultat nesatisfăcător 
este doar un accident pe care-l vor evita la 
momentul examenului real şi nu fac eforturi 
să-şi schimbe modul de abordare a acestei  
realităţi. 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

În general, cadrele didactice au demonstrat faptul 
că stăpânesc  conţinuturile predate, şi au 
transmis elevilor conţinuturi ştiinţifice corecte. 

Majoritatea cadrelor didactice au aplicat în cadrul 
activităţilor didactice cunoştinţele dobândite la 
cursurile de formare metodică la care au 
participat. 

 Majoritatea cadrelor didactice au acordat atenţie 
parcurgerii  ritmice a conţinuturilor stabilite în 
programele şcolare şi respectării planificărilor. 

Majoritatea cadrelor didactice s-au pregătit 
temeinic pentru ore. 
 
 
 

   În unele şcoli lecţiile s-au desfăşurat în 
săli de clasă obişnuite, atmosfera fiind 
neprimitoare iar cadrul de lucru  nestimulativ 
pentru elevi. 

 Ritmul de lucru în timpul unor lecţii a fost 
lent şi lecţiile nu şi-au atins scopurile şi 
obiectivele propuse. 

 Unele cadre didactice nu sunt obiective în 
ceea ce priveşte evaluarea propriei activităţi 
didactice  

 Unele cadre didactice nu reuşesc să 
proiecteze activităţi didactice potrivite pentru 
obiectivele propuse. 
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Limbi moderne (engleză,  germană,  italiană) 
 

 

Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate 

 

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

- documentele de proiectare a activităţii didactice au fost 
corect realizate de către un mare număr de cadre didactice; 

- toţi profesorii au înţeles să realizeze planificările semestriale 

pe unităţi de învăţare 
- s-a urmărit centrarea evaluării pe competenţele generale ale 

fiecărui nivel de învăţământ  şi pe competenţele specifice 
fiecărei clase ; 

- au fost utilizate metode şi instrumente complementare de 
evaluare :tema de lucru în clasă, proiectul, autoevaluarea şi 
portofoliul ; 

- au fost administrate testările iniţiale iar rezultatele obţinute 
au stat la baza personalizării documentelor de proiectare 
didactică şi a elaborării unor strategii de tratare diferenţiată a 
elevilor; 

- există mult interes la profesori pentru modul de transmitere 
al cunoştinţelor; 

- mulţi dintre profesorii inspectaţi au folosit metode interactive 
si noile tehnologii de comunicare; 

- elementele de curriculum au fost parcurse conform 
programelor şcolare în vigoare; 

- s-a continuat să se lucreze cu elevii in paralel pentru a se 
putea obţine certificatele cu recunoaştere internaţională care 
să  le permită echivalarea probei de competenţe lingvistice 
de la bacalaureat: LCCI, CAE, FCE, CPE, Toefl, DELF, 
Sprach Diplom. 

 

-unele cadre didactice au 

desfăşurat o activitate 

didactică de rutină, puţin 

motivantă pentru elevi; 

-multe cadre didactice 

tinere recent intrate în 

sistem au nevoie de 

pregătire pedagogică 

suplimentară pentru a reuşi 

să se integreze armonios 

în activitatea didactică iar 

conducerea şcolii joacă un 

rol esenţial în acest proces; 

-unele cadre didactice au 

slabe abilitaţi de utilizare a 

calculatorului sau folosesc 

foarte rar mijloace TIC în 

activităţile didactice ; 

-unii profesori manifestă 

inconsecvenţă în 

valorificarea aspectului 

formativ al evaluării 

didactice 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 dacă ne raportam la situaţia lor 
şcolară, cei mai mulţi elevi reuşesc să 
atingă nivelul standardelor educaţionale, 
desigur la cote diferite în raport cu nivelul 
minim admis; 

 progresul şcolar al elevilor este bun, 
notele obţinute până acum demonstrând 
o rata foarte ridicata a succesului şcolar 
la limbile moderne; 

 participarea elevilor la examene cu 
recunoaştere internaţională a devenit un 
element obişnuit în activitatea acestora; 

 rezultatele obţinute de elevi la 
olimpiada naţională şi la concursul 
Cangurul Lingvist demonstrează interesul 
acestora pentru atingerea performanţei .         

 

  există şi elevi care dovedesc lipsă de interes 
pentru studiul limbilor străine iar profesorii 
trebuie să depună eforturi serioase pentru a-i 
motiva; 

  s-a putut constata că nivelul de competenţă 
lingvistică al elevilor se situează la pragul  
aproape minimal al standardelor acceptate în 
anumite forme de învăţământ; 

  în multe şcoli s-a putut constata insuficienta 
folosire a mijloacelor audio şi video care 
contribuie la dobândirea deprinderilor de 
înţelegere a mesajului oral şi stimulează 
exprimarea orală, iar în altele, aceste mijloace 
tehnice sunt în număr foarte mic ori lipsesc, 
directorii şi profesorii manifestând lipsă de 
interes pentru acest tip de dotare. 
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Matematică 

     Inspecţia de specialitate la matematică a  fost orientată în primul semestru al anului şcolar 2013-
2014 preponderent  pe următoarele direcţii: 

-      curriculum-ul şcolar (cunoaştere, proiectare, aplicare, parcurgere, eficientizare); 

-    calitatea procesului instructiv-educativ reliefată în  rezultatele la învăţătură ale elevilor, în 
creşterea randamentului şcolar şi în stimularea performantei; 

-       monitorizarea  unităţilor cu rezultate slabe la examenele naţionale. 

  Au fost realizate : 

    - 15 inspecţii de specialitate  în cadrul inspecţiei generale a unităților  de învăţământ (Şcoala 
Gimnazială Mărgineni, Liceul Tehnologic 1 Mai Ploieşti, Liceul Tehnologic Ciorani, Şcoala 
Gimnazială Ciorani, Şcoala Gimnazială Gornet, Şcoala Gimnazială Cocorăştii Colţ); 

   -  41 de inspecţii de monitorizare a unităţilor cu rezultate slabe la examenele naţionale. 

    -  8  inspecţii curente/speciale pentru obţinerea gradelor didactice;     

    - 2  inspecţii de rezolvare de conflict la Şcoala Gimnazială nr 2 Boldeşti ; 

   -  16  inspecții realizate în cadrul activităţilor de cerc pedagogic. 

Cu ocazia inspecţiilor  la disciplina matematică,  79 % din totalul calificativelor/notelor acordate au 
fost  calificative/note maxime. S-a constatat, astfel, că majoritatea profesorilor inspectaţi au o bună 
pregătire ştiinţifică şi metodică fapt reliefat de calitatea orelor realizate de profesori în timpul 

inspecțiilor. Există, însă,   şi cadre didactice care nu se implică afectiv în profesie, manifestă 
superficialitate în pregătirea lecţiilor şi lipsă de responsabilitate aspecte ce se răsfrâng negativ 
asupra eficienţei lecţiilor şi, implicit , asupra rezultatelor obţinute de elevi. 

 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic 
I si II (IC1, IC2 
sau inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri 
pedagogice, 
rezolvare de 
conflict, verificarea 
unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

Matematica            23           41             8          16 
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Calitatea activităţii cadrelor didactice  
 

 

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 
 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de 
monitorizare EN+BAC 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 
 Stăpânirea conţinutului şi a metodologiei 
specifice disciplinei. 
 Capacitatea de a prelucra, de a structura 
şi de a face accesibile cunoştinţele transmise, de a 
forma abilităţi specifice matematicii. 
 Proiectarea şi aplicarea de strategii 
didactice eficiente în raport cu scopurile şi 
conţinuturile propuse. 
 Crearea şi menţinerea în clasă a unui 
climat de lucru ce favorizează învăţarea. 
 Diversificarea metodelor de  predare şi   
evaluare în concordanţă cu cerinţele unui 
învăţământ  modern. 
 Preocuparea cadrelor didactice de a 
încuraja performanţa la disciplina matematică. 
         

 
 Insuficientă atenţie acordată 
aspectelor intuitive ale conţinuturilor 
predate. 
  Numărul mic de aplicaţii simple, 
directe de fixare a noţiunilor/deprinderilor 
de bază.  
 Preocupare redusă pentru 
dezvoltarea gândirii matematice, a 
limbajului matematic, a capacităţii de 
argumentare şi redactare a rezolvărilor. 
 Atenţie redusă acordată verificării 
temei pentru acasă şi modului în care 
elevii îşi iau notiţe. 

 Insuficientă transparenţă în 
aprecierea şi evaluarea elevilor. 
 Neimplicarea cadrelor didactice cu 
responsabilităţi  de  mentorat în 
îndrumarea şi consilierea  profesorilor  
aflaţi   la început de carieră. 
       

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 
 Elevii ating în mare măsură standardele 
medii corespunzătoare clasei, mai ales la 
algebră, atât la ciclul gimnazial cât şi la cel 
liceal. 
 Elevii au, în mare parte, noţiunile 
fundamentale de geometrie (la gimnaziu) şi 
analiză matematică (la liceu). 
 La clasele selecţionate există preocupare 
pentru activitatea de performanţă la 
matematică, elevii lucrând la standarde ridicate. 
 

 
 Deficienţe  de calcul elementar la elevii 
proveniţi  din ciclul primar. 
 Deficienţe de calcul algebric la elevii 
proveniţi din ciclul gimnazial. 
 Dificultăţi de aplicare a noţiunilor de 
geometrie în probleme , mai ales în cele cu 
conţinut practic. 
 Dezinteresului elevilor pentru formarea de 
deprinderi şi competenţe . 
 Scăderea accentuată a capacităţii elevilor de 
a argumenta şi de a redacta  logic o problemă. 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Preocuparea conducerilor unităţilor  si a 
profesorilor de matematică pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele 
naționale prin: 

 Insuficienta adaptare a conţinuturilor la nivelul 
fiecărei clase;  numărul  exemplelor şi al 
aplicaţiilor  care vizează, în  primul rând, fixarea 
noţiunilor şi deprinderilor fundamentale este de 
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Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

- desfăşurarea cu responsabilitate a 
atribuţiilor specifice profesorului de 
matematică la orele de curs;   
- ore de pregătire suplimentară la clasele 
terminale ; 

- colaborare cu dirigintele clasei şi 
părinții.  
 
 
 
 

multe ori mult prea mic in raport cu posibilităţile 
de asimilare ale elevilor. 
  Se lucrează excesiv de mult frontal, 
neglijându-se alternarea cu metode  individuale si 
activ participative; nu se urmărește suficient  

diferențierea sarcinilor de lucru. 
 Notarea se face clasic, dar nu este totdeauna 
obiectivă şi motivantă.. 
 Nu se  monitorizează  modul în care elevii  iau 
notiţe , nu  se controlează  constant  caietele de 
teme. 
 Nu se acordă suficientă atenţie programelor 
remediale pentru clasele la care nu susţin în 
acest an şcolar examene naţionale. 
    

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 
 Desfăşurarea cu responsabilitate a atribuţiilor 
specifice profesorului de matematică la orele de 
curs.   
 Preocuparea pentru respectarea programei 
şcolare.  
 Stăpânirea conţinutului şi a metodologiei 
specifice disciplinei. 
 Crearea şi menţinerea în clasă a unui climat 
de lucru ce favorizează învăţarea. 
 Preocuparea profesorilor pentru pregătirea 
elevilor în vederea susţinerii examenelor de 
Evaluare Naţională şi Bacalaureat prin ore de 
pregătire suplimentară.  
 
 
 
 

 
 
 

 Insuficienta adaptare a conţinuturilor la nivelul 
fiecărei clase;  numărul  exemplelor şi al aplicaţiilor  
care vizează, în  primul rând, fixarea noţiunilor şi 
deprinderilor fundamentale este de multe ori mult 
prea mic in raport cu posibilităţile de asimilare ale 
elevilor. 
  Se lucrează excesiv de mult frontal, neglijandu-
se alternarea cu metode  individuale si activ 
participative; nu se urmărește suficient  

diferențierea sarcinilor de lucru. 
 Notarea se face clasic, dar nu este totdeauna 
obiectivă şi motivantă. 
 Nu se  monitorizează  modul în care elevii  iau 
notiţe , nu  se controlează  constant  caietele de 
teme. 
 Nu se acordă suficientă atenţie programelor 
remediale pentru clasele la care nu susţin în acest 
an şcolar examene naţionale. 
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Biologie 

 

 Se constată, în rândul cadrelor didactice, faţete variate ale aplicării conţinuturilor şcolare, ale 

utilizării programelor şcolare, dar şi alegerii manualelor şcolare recomandate de MEN, ceea 

ce se transpune în activitatea didactică prin: 

o Alegerea unor activităţi prin care se accentuează caracterul practic-aplicativ al 

cunoştinţelor de biologie, în vederea formării la elevi a competenţelor specifice 

disciplinei; 

o Adecvarea activităţilor de învăţare, propuse de programele şcolare, la situaţiile 

particulare existente, respectiv construirea de activităţi de învăţare noi; 

o Utilizarea unor strategii didactice moderne, cu metode didactice participativ-active şi 

mijloace de învăţământ adecvate, eficient suport material al învăţării; 

o Problematizarea şi orientarea conţinuturilor învăţării spre rezolvarea unor situaţii 

concrete actuale; 

o Formarea şi consolidarea la elevi a deprinderilor de educaţie sanitară şi ecologică prin 

aplicarea acestora în diferite activităţi educative extracurriculare sau participarea la 

concursuri specifice. 

 Cadrele didactice au dovedit reale competenţe didactice şi profesionale, bazate, în special, 

pe temeinice cunoştinţe de specialitate şi o bună pregătire metodică şi psihopedagogică, mai 

puţin ca urmare a experienţei didactice; 

 Cadrele didactice manifestă interes pentru formarea profesională, fiind înscrise în diferite 

forme de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice corespunzătoare; 

 Manifestă implicare pentru asigurarea unui suport material corespunzător învăţării biologiei, 

atât prin utilizarea laboratorului de biologie, modernizării acestuia şi confecţionării de material 

didactic; 

 Se pune accent pe predarea inter- şi transdisciplinară atât pentru o mai bună înţelegere a 

noţiunilor, dar şi în vederea pregătirii elevilor pentru testările şi examenele naţionale. 

 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic 
I si II (IC1, IC2 sau 
inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri 
pedagogice, 
rezolvare de 
conflict, verificarea 
unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

Biologie  9 
 

2  3 6 
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Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de monitorizare EN+BAC 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Cadre didactice bine pregătite 
profesional şi implicate în viaţa şcolii; 

 Proiectare didactică corectă, în 
concordanţă cu programele şcolare, 
planurile cadru şi structura anului şcolar; 

 Număr mare de cadre didactice implicate 
în diferite activităţi de perfecţionare 
(susţinere grade didactice, cursuri de 
master, perfecţionare, reconversie 
profesională etc.); 

 Folosirea, predominant, a metodelor 
participativ-active; 

 Stimularea creativităţii elevilor prin 
implicarea acestora în recondiţionarea şi 
confecţionarea de materiale didactice. 

 Numărul mare de cadre didactice 
pensionare sau necalificate; 

 Numărul mic de ore alocate din CDŞ la 
disciplina biologie; 

 Nu sunt alocate ore de biologie (opţional) 
pentru pregătirea elevilor înscrişi pentru 
susţinerea probei de biologie la examenul de 
bacalaureat; 

 Insuficienta motivare a unor cadre 
didactice. 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

 Elevii au demonstrat că pot realiza conexiuni cu 
cunoştinţele acumulate anterior şi pot înţelege 
aplicabilitatea şi utilitatea cunoştinţelor de biologie; 

 În general, elevii şi-au însuşit şi utilizează un limbaj 
ştiinţific specific disciplinei biologie; 

 Elevii manifestă interes pentru activitatea didactică, 
implicându-se activ în propria învăţare; 

 Elevii sunt ghidaţi în procesul didactic, ajutaţi să 
înţeleagă, să obţină sau să caute informaţii şi încurajaţi 
să-şi exprime propriile opinii privitoare la  tematica 
studiată; 

 Climatul este, în majoritatea cazurilor, de cooperare, 
elevii dovedind că ştiu să lucreze în echipă, atât între ei 
cât şi cu profesorul. 

 
 Elevii nu utilizează suficient manualele 

şcolare în activitatea la clasă; 
 În unele cazuri, se constată lipsa 

deprinderii de muncă individuală; 
 Lipseşte capacitatea unei autoevaluări 

obiective în rândul elevilor; 
 Există încă elevi cu deficienţe de citire 

şi scriere. 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Existenţa unor documente bine întocmite, 
în conformitate cu programa de bacalaureat 
pentru disciplina biologie; 

 Existenţa graficelor de pregătire 
suplimentară a elevilor; 

 Tematica pregătirii este realizată în 
conformitate cu programa de bacalaureat la 
disciplina biologie; 

 Implicarea profesorilor de biologie în 
realizarea unei bune pregătiri a elevilor. 

 Slaba motivare a unor elevi în susţinerea 
examenului de bacalaureat; 

 Absenteismul repetat al majorităţii elevilor la 
orele de pregătire suplimentară; 

 Lipsa contactului permanent al profesorului 
de biologie cu elevii înscrişi pentru proba biologie 
la examenul de bacalaureat, deoarece elevii nu 
mai studiază biologia în clasele a XI-a şi a XII-a. 
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Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGEI-sem I 

 
 

 

 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

În cadrul ISGEI au fost studiate şi evaluate 
documentele manageriale (planificări 
calendaristice, anuale şi semestriale, proiecte de 
lecţie, portofoliul profesorului, cataloage şcolare) 
dar şi produsele elevilor (caiete de notiţe, 
portofolii) şi s-au purtat discuţii cu conducerea 
şcolii, cu elevii, efectuându-se câte o asistenţă la 
oră la fiecare profesor încadrat în unitatea 
şcolară vizată. Astfel, s-a constatat că: 
 Documentele de proiectare didactică sunt 

întocmite corect, respectând programele 
şcolare în vigoare, planurile cadru şi 
precizările MEN; 

 Conţinuturile ştiinţifice sunt structurate şi 
sistematizate în scheme accesibile, logice, 
corecte din punct de vedere ştiinţific.  

 Implicarea majorităţii elevilor în activitatea 
didactică şi dezvoltarea unui comportament 
participativ-activ al acestora; 

 Formarea şi întărirea deprinderilor de lucru 
individuale şi în echipă; 

 Gestionarea eficientă a timpului didactic; 
 Desfăşurarea activităţii didactice într-o 

atmosferă de echilibru şi seriozitate, marcată 
de relaţii bazate pe respect reciproc atât între 
elevi cât şi elev-profesor; 

 Atitudinea pozitivă a elevilor pentru studiul 
biologiei; 

 Reliefarea aspectului practic-aplicativ al 
cunoştinţelor de biologie. 

 Existenţa unui mare număr de profesori cu 
norma didactică în mai multe unităţi şcolare, 
reflectat într-un deficit de timp petrecut în fiecare 
unitate şcolară; 

 Lipsa orelor alocate din CDŞ pentru 
completarea normei didactice la biologie; 

 Laboratoarele de biologie nu sunt utilizate, de 
cele mai multe ori, pentru desfăşurarea orelor de 
biologie din diverse motive: nu sunt amenajate, 
sunt utilizate ca săli de clasă etc.; 

 Slaba dotare materială a unor unităţi şcolare 
ca şi lipsa de implicare a profesorilor de biologie 
în recondiţionarea şi confecţionarea de noi 
materiale didactice; 

 Implicarea slabă a unor cadre didactice în 
aplicarea unor măsuri de învăţare diferenţiată în 
rândul elevilor. 
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Fizică 

 

 Inspecţia de specialitate la fizică a  fost orientată preponderent  pe următoarele direcţii: 

-   curriculum-ul şcolar (cunoaştere, proiectare, aplicare, parcurgere, eficientizare); 

-   calitatea procesului instructiv-educativ reliefată în  rezultatele la învăţătură ale elevilor, 
în creşterea randamentului şcolar şi în stimularea performantei; 

-   sprijinirea cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii didactice (de 
predare,învăţare, evaluare managementul clasei), de perfecţionare a stilului didactic,de inovare 
didactică, de diseminare a exemplelor de bună practică.( diseminare experienţă TIMSS, PISA ) 

-   evaluarea activităţilor extracurriculare;  

-  determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, 
comisiei/catedrei metodice, etc.), evaluarea externă (minister/inspectorat şcolar) şi situaţia reală; 

Concursuri: 

OLF;   Vrânceanu – Procopiu, Bacău 

Cercuri pedagogice      M Cantacuzino Sinaia,   Şc. gim. Brebu,    C.N.M.V 

Concurs selecţie metodişti,        curs de perfecţionare metodişti 

Calificativele obţinute de către profesorii inspectaţi în semestrul I 2013 – 2014 :  

 40% F.B,     20%B,     20%A,     20% S    

 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in vederea 
obţinerii gradului 
didactic I si II (IC1, 
IC2 sau inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor 
aspecte particulare 
ale act. didactice) 

FIZICĂ 52 23 0 6-cerc. ped. 
4- rez. conflict 
18- aspecte part. 
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Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Responsabilitatea deosebită a cadrelor 
didactice privind evaluarea iniţială a elevilor, 

pentru cunoaşterea nivelului de atingere a 
competenţelor de către fiecare elev în 
vederea stabilirii unui parcurs individualizat 
de învăţare;  

 creativitatea cu care s-au elaborat testele 
pentru evaluarea iniţială,  

 valorizarea acestora prin elaborarea 
planurilor pentru un parcurs individualizat de 
învăţare; 

 Cunoaşterea conţinutului şi aplicarea 

corectă la toate nivelurile a programelor 
şcolare în vigoare;  

 Antrenarea unui număr semnificativ  de 
profesori şi laboranţi,în activităţile de 
perfecţionare organizate sub forma cursurilor 
de formare acreditate, a programelor 
judeţene (activităţi în cadrul CCD,etc.), 
interjudeţene, cercurilor pedagogice; 

 Proiectarea şi aplicarea de 
strategii didactice eficiente în raport cu 
scopurile şi conţinuturile propuse. 

 Înscrierea unui număr mare de candidaţi la 
concursul de selecţie a metodiştilor în 
specialitatea fizică 

 Creşterea interesului pentru selecţionarea şi 
pregătirea elevilor la nivelul înaltei 
performanţe în vederea participării la 
concursurile şcolare, prevăzute în calendarul 
MEN,( ex.Concursurile Naţionale ,,Vrâceanu 
– Procopiu,, ; „Evrika”;, regionale, Cygnus) 
olimpiade, sesiuni de referate şi comunicări; 

 Cercurile  pedagogice, foarte bine 
organizate la  C.N.” Mihail Cantacuzino” 
Sinaia, ,  C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti, 
Şc.gim. Brebu,   au constituit un real schimb 
de experienţă ştiinţifico-didactică:  

 Organizarea logică a conţinuturilor învăţării, 
structurarea sarcinilor de învăţare de la 
simplu la complex, cu realizarea adecvată a 
conexiunilor; 

 Abordarea învăţării din perspectivă intra, 
inter şi transdisciplinară; 

 Preocuparea prof. pentru realizarea  unei 
evaluării corecte a competenţelor dobândite 
de către elevi 

 Existenţa programării orelor de pregătire 
suplimentară şi a tematicii acestora,. pentru 
elevii cu ritm mai lent de învăţare şi pentru 

elevii care urmează să susțină examenul de 
bacalaureat 

 Valorificarea în insuficientă măsură 
a resurselor didactice: mijloace de învăţământ, 
platforma AEL, ghiduri metodologice, culegeri 
de probleme etc. 

 Ponderea  activităţilor practice  
este insuficientă; 

 Insuficienta preocupare pentru 
asigurarea functionalităţii laboratoarelor la 
parametrii optimi, (mai ales în şcolile din 
mediul rural); 

 Inexistenţa laboratoarelor de fizică 
şi a  materialului didactic necesar,in 
majoritatea şcolilor din mediul rural sau 
folosirea ca săli de clasă a laboratoarelor de 
fizică fac ca experimentul la fizică să fie o 
activitate neglijată în majoritatea şcolilor(ex  
C.N. N. Stănescu, L.Teh. Th. Diamant, 
Boldeşti, L.Teh. 1 Mai, L. Teh. Cioranii de Jos, 
Şc. gim. Mărginenii de Jos, Şc gim. Cioranii de 
Sus)  

 Caracterul sporadic, discontinuu al 
activităţilor din cadrul comisiilor metodice din 
şcoli. 

 Ponderea încă mare a centrării demersului 
didactic pe profesorul transmiţător de 
informaţii  

 Nu există un sistem coerent de 
evaluare a reuşitei lecţiei şi de reglare în 
consecinţă a procesului educativ. 

 Deşi majoritatea profesorilor 

evaluează corect,aceştia, cu rare excepții, 
prezintă elevului şi motivarea  acesteia 

 Dificultăţi în gestionarea timpului 
didactic cu urmări directe în pregătirea elevilor şi 
nu numai; 

 Nu sunt monitorizate caietele de 
notiţe ale elevilor în timpul orelor de curs,sau 
măcar  verificate periodic pentru  corectarea 
eventualelor greşeli; 

 Lipsa verificării temelor pentru acasă 
 Insuficientă preocupare pentru 

individualizarea sarcinilor pentru a  sprijini 
activitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare; 

 preocuparea în prea mică măsură 
a prof. pentru realizarea unei notări ritmice 
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Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

Evaluările iniţiale de la începutul anului şcolar 

şi activităţile de îndrumare şi control , au 

evidenţiat, la liceele teoretice:  

 Nivel bun, al competentelor de 

:cunoaştere şi aplicare a noţiunilor de baza 

ale disciplinei, de utilizare a limbajului 

specializat, de transfer de noţiuni şi legi, de 

algoritmi de rezolvare, pentru situaţii 

problema de dificultate medie;  

 Nivel bun, al competenţelor de lucru 

individuale şi în echipa,şi de concretizare a 
acestora în completarea de fise de lucru,de 
realizare a referatelor, a proiectelor;  

 Atitudine pozitiv rezervată la fizică,  fata de 
studiul disciplinei în  cadrul activităţilor 
curriculare şi extracurriculare; 

 Interes crescut al elevilor de la liceele 
teoretice pentru participarea la lecţii 

demonstrative, întreceri ştiinţifice, concursuri, 
simpozioane, excursii tematice;  

. 
 
 
 
 
 
 

Evaluările iniţiale de la începutul anului şcolar şi 

activităţile de îndrumare şi control ,au evidenţiat 

la liceele tehnologice şi la majoritatea şcolilor 

gimnaziale din mediul rural: 

 Nivel slab, al competentelor de :cunoaştere 

şi aplicare a noţiunilor de baza ale disciplinei, de 

utilizare a limbajului specializat, de transfer de 

noţiuni şi legi, de algoritmi de rezolvare, pentru 

situaţii problema de dificultate medie,  

 Nivel slab, al competenţelor de lucru 

individuale şi în echipa,şi de concretizare a 

acestora în completarea de fise de lucru,de 

realizare a referatelor, a proiectelor  

 Capacitate scăzuta de realizare a 

conexiunilor intradisciplinare şi a transferului de 

informaţie şi de tehnici de lucru intre discipline; 

 Dificultati mari de însuşire, de înţelegere şi 

aplicare a conceptelor de baza ale disciplinei de 

către elevii din învăţământul liceal tehnologic, 

ruta progresiva; 

 Diminuarea învăţării prin studiu individual, 

provocată, pe de o parte de programul şcolar 

încărcat, dar şi de cauze  familiale, de ordin 

social, de influenţa media, anturaj, etc. 

 Transferul  noţional şi  metodologic specific 
disciplinei spre practică,spre cotidian  se 
realizează cu dificultate şi în mică măsură. 

 Numărul mare de  absenţe înregistrat la 
orele de fizică ,  

 Refuzul elevilor, de la participa la 

orele de pregătire organizate  de către şcoală. 
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Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de 

monitorizare EN+BAC 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 existenţa programării orelor de pregătire 
suplimentară şi a tematicii acestora,. pentru 

elevii  care urmează să susțină examenul de 
bacalaureat 

 

 proiectarea activităţilor desfăşurate, pe baza 
tematicii impuse, pentru un parcurs 
individualizat de învăţare; 

 consilierea externă a şcolilor monitorizate din 
partea profesorilor metodişti şi a insp.de 
specialitate 

 colaborarea dintre prof. de fizică, diriginte, 
părinţi 

 receptivitatea scăzută a elevilor 
din liceele monitorizate, la eforturile depuse 

de către unitățile şcolare pentru ridicarea 
nivelului lor de pregătire la disciplina fizică,  

 nivelul foarte scăzut de pregătire 
al elevilor monitorizaţi 

 numărul foarte mic  al elevilor 
care aleg fizica, ca disciplină de bacalaureat,  
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Numărul mare de cadre didactice 
calificate 

Efortul  profesorilor pentru sistematizarea 
şi accesibilizarea conţinuturilor, a rezolvării 
de exerciţii şi probleme reflectând o 
cazuistică variată;  

 Implicarea, majorităţii profesorilor 
de fizică în combaterea absenteismului  

 Participare semnificativă a cadrelor 
didactice la stagiile de formare în 

problematica reformei, la activitățile 
metodico – ştiinţifice  şi extracurriculare; 

 Implicarea profesorilor în sprijinirea 
dezvoltării individuale a elevilor şi 
formarea atitudinii pozitive a acestora 
faţă de educaţia pe care le-o furnizează 
şcoala. 

 Colaborare eficientă cu familia, 
privită ca principal partener educaţional, 
la şcolile gimnaziale şi la liceele 
teoretice  

 

 

 
 
 
 

 Însuşirea  bazată pe memorare a noţiunilor de 
către elevi, ca reflectare în mare măsură a lipsei de 
coerenţă a demersului cognitiv realizat de unele cadre 
didactice;  

 Insuficienta  preocupare a   cadrelor didactice,  
pentru realizarea conexiunilor  inter şi trans-
disciplinare; 

 Lipsa deprinderilor de lucru minimale, ale elevilor, 
în utilizarea aparatelor, instrumentelor, a tehnicilor 
specifice de realizare a experimentelor uzuale, de 
realizare a referatelor aferente lucrărilor 
experimentale,  

 Pondera  mică  acordată studiului individual de 
către elevi,  acesta fiind necorespunzător stimulat de 
către cadrele didactice 

 Caracterul sporadic, discontinuu al activităţilor din 
cadrul comisiilor metodice din şcoli. 

 Experimentul la fizică este o activitate neglijată, 
situaţie datorată inexistenţei laboratoarelor de fizică şi 
a  materialului didactic necesar in majoritatea şcolilor 
sau folosirea ca săli de clasă a laboratoarelor de fizică  

 Nerealizarea experimentelor obligatorii de către 
fiecare elev în parte, 

 Lipsa monitorizării caietelor de notiţe şi de teme 
ale elevilor 

 Lipsa unei colaborări eficiente cu familia la liceele 
tehnologice 

 
 



 149 

 

Chimie 

Planificarea inspecţiei şcolare pentru disciplina chimie pe termen lung, mediu şi scurt  s-a 

realizat în baza analizei diagnostice a stării învăţământului din judeţul Prahova, analiză care a avut în 

vedere următoarele criterii: 

 Standardele şi criteriile naţionale de performanţă; 

 Strategiile de adaptare a politicilor educaţionale; 

 Lista priorităţilor şi grupurilor ţintă; 

 Programele manageriale şi responsabilităţile fiecărui factor educaţional; 

 Metodele şi procedurile utilizate pentru realizarea obiectivelor stabilite; 

 Curriculum-ul şcolar (cunoaştere, proiectare, aplicare, parcurgere, eficientizare); 

 Modalităţi de proiecţie – actualizare a obiectivelor, metodelor/variantelor de monitorizare a 

activităţilor; 

           Cu ocazia inspecţiilor şcolare realizate la disciplina chimie în semestrul I al anului şcolar 

2013-2014 s-au analizat activităţile de predare-învăţare-evaluare din perspectiva curriculumului 

aplicat, strategiilor didactice şi a metodelor de predare-învăţare utilizate, a instrumentelor de 

evaluare aplicate şi a evaluării rezultatelor elevilor la evaluarea curentă. 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic 
I si II (IC1, IC2 sau 
inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri 
pedagogice, 
rezolvare de 
conflict, verificarea 
unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

CHIMIE 8 17 5 4 

 

Calitatea activităţii cadrelor didactice  

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 buna pregătire profesională şi metodică 
a profesorilor de chimie 

 cunoaşterea conţinutului şi aplicarea 
corectă a programelor şcolare în vigoare 

 responsabilitate în evaluarea iniţială a 
elevilor pentru cunoaşterea nivelului de 
competenţă astfel încât să se poată stabili un 
parcurs individualizat de învăţare; 

 creativitatea în elaborarea testelor de 
evaluare iniţială; 

 strategiile didactice folosite sunt în 
concordanţă cu conţinuturile predate la 
majoritatea cadrelor didactice 

 proiectarea unităţilor de învăţare în 
concordanţă cu standardele impuse 

 întocmirea portofoliu profesorului 

 dosarul catedrei completat sistematic 

 experimentul - metodă folosită în 

 utilizarea sporadică a laboratorului de 
chimie, insuficienta preocupare pentru 
asigurarea funcţionalităţii la parametri optimi 
sau lipsa acestora în unităţile din mediul rural 
în general 
 ustensile de laborator şi reactivi în cantităţi 
insuficiente în multe şcoli 

 lipsa dotărilor standard: instalaţii de apă 
curentă şi gaz în special la învăţământul 
gimnazial 
 experimentul demonstrativ - pondere mare 
 slaba motivaţie a elevilor pentru disciplina 
chimie  
 pondere destul de mare a metodelor 
clasice de predare în cazul unora dintre 
profesori  
 complexitatea conţinuturilor 

 evaluarea continua, formativă  nu face 
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Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

predarea chimiei de către majoritatea 
profesorilor de specialitate 

 proiectare didactică conform ghidurilor 
metodologice ale disciplinei  

 activităţi de predare-învăţare centrate pe 
elev care plasează elevul în postura de 
descoperitor de informaţii, urmată de: 

 valorificarea acestora prin interpretare şi 
aplicare în contexte identice sau diferite 

 utilizarea unui demers optim de însuşire 
a conţinuturilor: exemple macromoleculare, 
investigare experimentală, aplicare şi 
generalizare  

 diversificarea metodelor de evaluare 
 existenţa portofoliilor elevilor în multe 
şcoli 

întotdeauna parte din activitatea de predare-
învăţare  
 nu există posibilitatea efectuării de 
exerciţii aplicative lipsind la clasele XI, XII 
manualul iar acolo unde există nu este utilizat 
optim  
 depăşirea programei prin raportare 
exclusivă la manualul selectat 
 utilizarea excesivă, în unele cazuri, a 
metodelor expozitive de predare 
 Ponderea utilizării în procesul educaţional 

a soft-ului de specialitate este încă mică; 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

 Atitudinea pozitivă a elevilor faţă de 

studiul ştiinţelor, urmare a angajării 

majorităţii profesorilor într-un demers 

didactic motivant, stimulativ; 

 Deţinerea de către elevi a conceptelor de 

bază ale disciplinei şi utilizarea lor corectă 

în contexte standard , ca reflectare directă 

a eforturilor profesorilor pentru 

sistematizarea şi accesibilizarea 

conţinuturilor, a rezolvării de exerciţii şi 

probleme reflectând o cazuistică variată; 

 Structurarea progresivă a competenţelor 

de comunicare ale elevilor utilizând 

limbajele semantic, simbolic, grafic, 

informatic, determinată de utilizarea 

metodelor activ-participative de către 

profesori, a unei judicioase integrări a 

resurselor procedurale, materiale şi de 

timp de către aceştia; 

 

 

 Însuşirea necomprehensivă, bazată pe 

memorare a noţiunilor de către elevi, 

reflectare în mare măsură a lipsei de 

coerenţă a demersului cognitiv realizat de 

unele cadre didactice; 

 Inabilitatea utilizării surselor de informare – 

manuale, auxiliare didactice; 

 Insuficienţa ponderii studiului individual, care 

nu este stimulat corespunzător prin teme de 

casă; 

 Lipsa unor deprinderi minimale de utilizare a 

aparatelor, instrumentelor, a tehnicilor 

specifice de realizare a experimentelor 

uzuale, datorită lipsei de preocupare a unor 

profesori pentru realizarea conţinuturilor 

experimentale ale programei şcolare. 
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Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de monitorizare EN+BAC 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI-sem I 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

 Documentele catedrelor de chimie din 
unităţile de învăţământ monitorizate arată 
preocupare pentru întocmirea planificărilor şi 
proiectării didactice conform cerinţelor 
curriculumului naţional precum şi pentru 
derularea pregătirii suplimentare pentru 
bacalaureat. 

 Există grafice ale pregătirii suplimentare a 
elevilor şi fiecare profesor are evidenţa 
prezenţei elevilor la aceste activităţi. 

 Notarea se efectuează ritmic; 

 În majoritatea cazurilor profesorii sunt 
preocupaţi să faciliteze înţelegerea şi fixarea 
noţiunilor şi deprinderilor; 

 Conţinuturile transmise sunt corecte din 
punct de vedere ştiinţific, riguroase şi 
adaptate nivelului fiecărei clase, respectă 
programa şcolară; 

 Se utilizează experimentul de laborator 
pentru a   facilita înţelegerea fenomenelor (în 
marea majoritate a cazurilor demonstrativ); 

 Atmosfera în timpul orelor asistate a fost 
deschisă colaborării, elevii au fost încurajaţi 
să răspundă, contextul a fost favorabilă 
învăţării;    

 Majoritatea lecţiilor s-au desfăşurat în 
laboratorul de chimie. 

 
 
 

 

 Elevii nu sunt mobilizaţi şi motivaţi suficient 

pentru a participa la activităţile de învăţare 

din clasă şi la cele de pregătire suplimentară; 

 Elevii au dovedit că au un nivel minim de 

cunoştinţe şi competenţe şi reuşesc să 

rezolve cu greu aplicaţii simple, gradul de 

utilizare a competenţelor, deprinderilor şi 

atitudinilor în context noi de învăţare fiind 

redus; 

 Nu întotdeauna au fost alese mijloacele şi 

metodele de învăţământ cele mai potrivite 

pentru transmiterea noilor cunoştinţe; 

 Nu se realizează suficiente aplicaţii simple 

pentru fixarea cunoştinţelor şi deprinderilor; 

 În cazul unora dintre unităţile de învăţământ 

absenteismul constituie o problemă majoră; 

 evaluarea continua, formativă  nu face 
întotdeauna parte din activitatea de predare-
învăţare;  
 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Profesorii de chimie au documente de 

planificare şi proiectare/evaluare corect 

întocmite şi funcţionale, care respectă 

programele şcolare pentru toate nivelurile şi 

specializările.   

 Cadrele didactice au demonstrat o bună 

pregătire de specialitate, ţinută şi limbaj 

adecvat, riguros ştiinţific, coerent, precum şi 

abilităţi de transpunere a conţinuturilor în 

mesaje didactice care să fie înţelese de către 

elevi.  

  Strategiile şi tehnicile de instruire 

 Chiar dacă profesorii verifică temele şi 

rezolvarea nu ar solicita mult timp, elevii 

neglijează de multe ori efectuarea acestora. 

 În proiectarea şi realizarea activităţii 

didactice nu se insistă suficient pe crearea 

motivaţiei necesare învăţării şi stimularea 

interesului pentru studiu făcând cât mai mult 

legătura între chimie şi viaţa cotidiană. 

 Nu este suficient exersat limbajul ştiinţific şi 

semantic al elevilor în vederea îmbunătăţirii 

modului în care ei pot formula observaţii, 

concluzii, să poată aduce argumente de ordin 
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practicate în lecţiile asistate au fost în 

concordanţă cu tematica abordată şi nivelul de 

înţelegere al elevilor utilizând-se metode 

didactice variate: conversaţia euristică, 

experimentul didactic, modelarea, 

algoritmizarea, problematizarea. Au fost 

utilizate strategii frontale, individuale dar nu şi 

pe grupe de elevi.  

 Sarcinile de lucru au fost concepute în 

mod gradual, s-a ţinut cont de particularităţile 

de vârstă ale elevilor, de specificul clasei  iar 

evaluarea a fost făcută pe întreaga durată a 

activităţilor didactice materializându-se prin 

aprecieri calitative şi cantitative. Au fost 

exersate competenţele de comunicare şi de 

observare ale elevilor, operaţiile mentale ale 

acestora. 

  Evaluarea se realizează atât oral cât şi 

prin teste de evaluare urmărindu-se, de cele 

mai multe ori, corelarea  notelor cu  

standardele specifice fiecărei clase. Notarea 

este ritmică şi obiectivă. 

  Comunicarea profesor- elev este, în 
ansamblu, eficientă, climatul în timpul lecţiilor 
fiind favorabil învăţării. 

  Temele pentru acasă sunt, în general, 
bine concepute. 

 
 
 

calitativ şi cantitativ.  

 Nu se utilizează destule activităţi de învăţare 

care să ducă la dezvoltarea  gândirii ştiinţifice,  a 

limbajului de specialitate şi a deprinderilor de 

argumentare  orală şi în scris a răspunsurilor 

 Este necesară diferenţierea sarcinilor de 

lucru astfel încât, în timpul orelor,  să fie implicaţi 

elevii într-un număr cât mai mare (inclusiv cei cu 

nivel scăzut de cunoştinţe). 

 Trebuie diversificate metodele de evaluare, 

încurajate autoevaluarea şi interevaluarea. 
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Informatică, Tehnologia informaţiei 

 

Inspecţia de specialitate la disciplina Informatică/TIC a  fost orientată preponderent  pe următoarele 

direcţii: 

-   curriculum-ul şcolar (cunoaştere, proiectare, aplicare, parcurgere, eficientizare); 

-   calitatea procesului instructiv-educativ reliefată în  rezultatele la învăţătură ale elevilor, 
în creşterea randamentului şcolar şi în stimularea performantei; 

-   sprijinirea cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a activităţii didactice (de 
predare,învăţare, evaluare managementul clasei), de perfecţionare a stilului didactic, de inovare 
didactică, de diseminare a exemplelor de bună practică. 

-   evaluarea activităţilor extracurriculare;  

-  determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, 
comisiei/catedrei metodice, etc.), evaluarea externă (minister/inspectorat şcolar) şi situaţia reală; 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic 
I si II (IC1, IC2 sau 
inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri 
pedagogice, 
rezolvare de 
conflict, verificarea 
unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

Informatică-
TIC 

8 2 7 2 

 

Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Din punct de vedere profesional, cadrele didactice 
sunt din ce în ce mai bine pregătite, manifestând un 
deosebit interes pentru cursurile de formare în 
specialitate  

 Planificările calendaristice sunt realizate după 
exemplele de pe site-ul ministerului. 

 Modul de abordare a conţinuturilor şi prestaţia 
profesorilor, asigură în mare măsură înţelegerea 
noilor informaţii de către elevi, astfel încât, la sfârşitul 
lecţiei, aceştia sunt capabili să opereze cu noile 
conţinuturi. 

 Se folosesc metodele moderne cu preponderenţă la 
inspecţiile de specialitate şi speciale. 

 Proiectarea corectă a activităţilor didactice, cu accent 
pe latura formativ-aplicativă a cunoştinţelor. 

 Armonizarea metodelor tradiţionale cu cele 
alternative în realizarea evaluării formative şi 
sumative, de către majoritatea profesorilor. 

 Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin 
metode alternative în majoritatea cazurilor. 

 Nu există un sistem coerent 
de evaluare a reuşitei lecţiei 
şi de reglare în consecinţă 
a procesului. 

 Superficialitate în 
proiectarea didactică. 

 Lipsa pregătirii iniţiale a 
celor care nu au avut 
informatica specializare 
iniţială 
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Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de 

monitorizare EN+BAC 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Standardele specifice disciplinei sunt atinse la aprox. 
80% dintre elevi  

 Elevii sunt capabili să-şi exprime părerile în legătură cu 
diverse subiecte şi situaţii, manifestate cu precădere în 
orele de laborator sau de CDS 

 Elevii realizează unele experimente virtuale acolo unde 
se utilizează aplicaţia AeL sau unde există şi alte softuri 
educaţionale specifice disciplinelor 

 Progresul făcut de elevi este evident, pe termen scurt la 
TIC; la informatică acesta se face simţit pe termen 
mediu, abia după înţelegerea algoritmică şi dobândirea 
unor deprinderi specifice de programare. 

 

 Utilizarea de auxiliare curriculare 
diferenţiate, funcţie de nivelul 
elevilor din clase precum şi 
succesiunea utilizării acestora. 

 Identificarea, respectarea şi 
valorificarea nevoilor elevilor, 
dezvoltarea capacităţii de 
investigare. 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 existenţa programării orelor de pregătire 

suplimentară şi a tematicii acestora, pentru elevii  

care urmează să susțină examenul de 
bacalaureat, examenul de competenţe digitatale 
şi atestatul profesional; 

 proiectarea activităţilor desfăşurate, pe baza 

tematicii impuse, pentru un parcurs individualizat 
de învăţare; 

 consilierea externă a şcolilor monitorizate din 

partea profesorilor metodişti  
 

 receptivitatea scăzută a elevilor din liceele 
monitorizate, la eforturile depuse de către 

unitățile şcolare pentru ridicarea nivelului lor 
de pregătire la disciplina informatică;  

 numărul foarte mic  al elevilor care aleg 

informatica, ca disciplină de bacalaureat la 
liceele monitorizate.  
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Efortul  profesorilor pentru 
sistematizarea şi accesibilizarea 
conţinuturilor, a rezolvării de exerciţii şi 
probleme reflectând o cazuistică variată;  

 Participarea  cadrelor didactice la 

stagiile de formare în problematica 

reformei, la activitățile metodico – ştiinţifice  
şi extracurriculare; 

 Implicarea profesorilor în sprijinirea 

dezvoltării individuale a elevilor şi formarea 
atitudinii pozitive a acestora faţă de 
educaţia pe care le-o furnizează şcoala. 

 Colaborare eficientă cu familia, privită 

ca principal partener educaţional, la şcolile 
gimnaziale şi la liceele teoretice. 

 Este necesară diferenţierea sarcinilor de lucru 

astfel încât, în timpul orelor,  să fie implicaţi elevii 

într-un număr cât mai mare (inclusiv cei cu nivel 

scăzut de cunoştinţe). 

 Trebuie diversificate metodele de evaluare, 

încurajate autoevaluarea şi interevaluarea. 
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Geografie 
 
   În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice care predau disciplina Geografie, în cadrul inspecţiei 
de specialitate, s-a urmărit cu precădere: 
 Cunoaşterea programei şcolare 
 Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor 

specifice incluse în  cadrul programei şcolare 
 Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a  conţinuturilor în funcţie de 

competenţele specifice 
 Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de 

activitate 
 Integrarea  elementelor de evaluare  în cadrul strategiilor didactice prin  utilizarea unor forme 

şi metode diversificate:  
 -evaluare iniţială, evaluare formativă, evaluare sumativă; 
 -metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală 

 Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi  
 Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare 
 Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării . 
   Majoritatea profesorilor inspectaţi au dovedit o bună pregătire ştiinţifică şi metodică fapt 

reliefat de calitatea orelor realizate de profesori în timpul inspecţiilor şi rezultatele obţinute la 
examene. S-a constatat, însă, că există   şi cadre didactice care nu se implică afectiv în 
profesie, manifestă superficialitate în pregătirea lecţiilor şi lipsă de responsabilitate aspecte 
ce se răsfrâng negativ asupra eficienţei lecţiilor şi, implicit , asupra rezultatelor obţinute de 
elevi. 

 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecții 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic 
I si II (IC1, IC2 sau 
inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri 
pedagogice, 
rezolvare de 
conflict, verificarea 
unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

Geografie 4 10 18 12 

Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Profesorii au documente de planificare la zi şi de 
calitate, care sunt în concordanta cu curriculum-ul 
naţional şi cu recomandările făcute la consfătuirile 
judeţene. 

 Strategiile de predare utilizate sunt alese în 
conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile. 
Orele sunt organizate corect, relaţiile interpersonale 
create sunt, în general, bune, iar elevii le considera 
stimulative.  Sunt utilizate metode diverse de predare – 
evaluare, centrate pe elev. Sunt realizate scheme la 
tabla şi utilizate mijloace didactice variate, în funcţie de 
dotarea şcolilor sau de implicarea profesorilor în 
realizarea unor materiale didactice auxiliare.  

 Lansări de carte de specialitatea  

 Evaluarea şi notarea elevilor se face,în general, 
sistematic. 

 Proiectarea didactica nu este 
realizata, întotdeauna, după  
normele metodologice, în 
special, la profesorii debutanţi 
sau în primii ani  
de învăţământ. 

 Fluctuaţia cadrelor didactice, 
cu statut de suplinitor şi, de 
aici, lipsa unei motivaţii pentru 
atingerea standardelor 
educaţionale stabilite. 
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Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de monitorizare EN+BAC 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

 

 

 
 
 
 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

- Sunt respectate planificările si programele 
specifice examenului de Bac 

 
 
 

 Nu întotdeauna exista timpul fizic necesar si 
predării si evaluării corespunzătoare tipurilor de 
itemi specifici de Bac  

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Profesorii au  dovedit o buna pregătire 

științifica si  metodica, adaptându-si 
metodele si strategiile didactice la 
specificul claselor. 

 

 Folosirea metodelor activ-participative şi 
utilizarea eficientă a materialului didactic 
au dus la obţinerea unor răspunsuri 
comportamentale realiste din partea 
elevilor. In acest sens, subliniem valoarea 
scenariului didactic propus de profesorii 
de geografie care, prin folosirea 
metodelor activ-participative, au condus la 
realizarea unor ore  interesante. 

  
 Nu toți profesorii de geografie au întocmit  

proiectarea didactica conform 
recomandărilor. Sau nu au realizat  
proiectarea unei unităţi de învăţare, așa cum 
li se solicitase. 

 
 Nu sunt stabilite întotdeauna corect  corelații 

intre competentele generale , cele specifice 
si activitățile de învăţare, atât in scris, in 
proiectele didactice, cat si in cadrul 
demersului didactic 

 
 Sunt scoli care nu se  preocupa  de 

procurarea de harți, atlase, mijloace 
alternative de învăţare etc. 
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Istorie 

   În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice care predau disciplina Istorie , în cadrul inspecţiei de 
specialitate, s-a urmărit cu precădere: 
 Cunoaşterea programei şcolare 
 Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor 

specifice incluse în  cadrul programei şcolare 
 Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a  conţinuturilor în funcţie de 

competenţele specifice 
 Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de 

activitate 
 Integrarea  elementelor de evaluare  în cadrul strategiilor didactice prin  utilizarea unor forme 

şi metode diversificate:  
 -evaluare iniţială, evaluare formativă, evaluare sumativă; 
 -metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv evaluarea digitală 

 Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi  
 Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare 
 Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării . 
   Majoritatea profesorilor inspectaţi au dovedit o bună pregătire ştiinţifică şi metodică fapt 

reliefat de calitatea orelor realizate de profesori în timpul inspecţiilor şi rezultatele obţinute la 
examene. S-a constatat, însă, că există   şi cadre didactice care nu se implică afectiv în 
profesie, manifestă superficialitate în pregătirea lecţiilor şi lipsă de responsabilitate aspecte 
ce se răsfrâng negativ asupra eficienţei lecţiilor şi, implicit , asupra rezultatelor obţinute de 
elevi. 

 
 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic 
I si II (IC1, IC2 sau 
inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri 
pedagogice, 
rezolvare de 
conflict, verificarea 
unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

Istorie - 2 6 8 

 
Calitatea activităţii cadrelor didactice  
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Profesorii au documente de planificare la zi şi de 
calitate, care sunt în concordanta cu curriculum-ul 
naţional şi cu recomandările făcute la consfătuirile 
judeţene. 

 Organizarea de către profesorii de istorie a unor mese 
rotunde, simpozioane, dezbateri cu prilejul zilelor de 9 
Octombrie, 25 Octombrie, 1 Decembrie s.a. 

 Strategiile de predare utilizate sunt alese în 
conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile. 
Orele sunt organizate corect, relaţiile interpersonale 

 Proiectarea didactica nu este 
realizata, întotdeauna, după  
normele metodologice, în 
special, la profesorii debutanţi 
sau în primii ani  
de învăţământ. 

 Fluctuaţia cadrelor didactice, 
cu statut de suplinitor şi, de 
aici, lipsa unei motivaţii pentru 
atingerea standardelor 
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Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de monitorizare EN+BAC 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

 

create sunt, în general, bune, iar elevii le considera 
stimulative.  Sunt utilizate metode diverse de predare – 
evaluare, centrate pe elev. Sunt realizate scheme la 
tabla şi utilizate mijloace didactice variate, în funcţie de 
dotarea şcolilor sau de implicarea profesorilor în 
realizarea unor materiale didactice auxiliare.  

 Lansări de carte de specialitatea  

 Evaluarea şi notarea elevilor se face,în general, 
sistematic. 

educaţionale stabilite. 

 Lipsa, în unele scoli, a 
cabinetului de istorie, dar şi a 
mijloacelor didactice specifice 
bunei desfăşurări a activităţii 
didactice. 

 Oferta redusa de cursuri de 
specialitate la CCD sau UPG. 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 
 

 Sunt respectate planificările si programele 
specifice examenului de Bac 

 
 
 

 Nu întotdeauna exista timpul fizic necesar si 
predării si evaluării corespunzătoare tipurilor de 
itemi specifici de Bac ( ex.,  la clasa a XII 
vocațional, Istoria se preda in 1 ora/săptămâna , 
in condiţiile in care programa de Bac este 
aceeaşi ca pentru elevii de la profil Uman, cu 2 – 
3 ore/săptămâna) 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

  Profesorii au  dovedit o buna pregătire 
ştiinţifica si  metodica, adaptându-si metodele 
si strategiile didactice la specificul claselor. 
 

 Folosirea metodelor activ-participative şi 
utilizarea eficientă a materialului didactic au 
dus la obţinerea unor răspunsuri 
comportamentale realiste din partea elevilor. 
In acest sens, subliniem valoarea scenariului 
didactic propus de profesorii de Istorie care, 
prin folosirea metodelor activ-participative, au 
condus la realizarea unor ore  interesante. 

 Nu toţi profesorii de istorie au întocmit  
proiectarea didactica conform recomandărilor. 
sau nu au realizat  proiectarea unei unităţi de 

învăţare, aşa cum li se solicitase. 

 Nu sunt stabilite întotdeauna corect  corelaţii 
intre competentele generale , cele specifice si 
activităţile de învăţare, atât in scris, in proiectele 
didactice, cat si in cadrul demersului didactic 

 Sunt scoli care nu se  preocupa  de procurarea 

de harţi, atlase, culegeri de documente etc. 
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Socio-umane 
 

 Cadrele didactice au libertate în utilizarea programelor şcolare, de aceea în proiectarea şi 

desfăşurarea activităţilor pot fi evidenţiate următoarele aspecte: 

 Orientarea activităţilor înspre formarea la elevi a competenţelor specifice domeniului 

realizând demersul didactic într-un buget de timp dat 

 Alegerea activităţilor de învăţare recomandate de programele şcolare sau construirea 

unor activităţi de învăţare noi 

 Alegerea şi utilizarea resurselor didactice astfel încât lecţia să devină mai atractivă şi 

mai eficientă 

 Adecvarea demersului didactic la particularităţile elevilor cu care lucrează 

 Aplicarea unor modalităţi de individualizare a învăţării 

 Competenţa didactică şi profesională se bazează pe o solidă experienţă la clasă, pe cunoştinţe 

de specialitate şi pe o modernă pregătire metodică şi psihopedagogică; 

  Cadrele didactice dovedesc interes pentru formarea profesională. 

 Sunt utilizate  metode şi tehnici de predare, învăţare şi evaluare moderne, flexibile, eficiente 

 Materialele didactice, mijloacele de învăţământ asigură accesibilitatea conţinuturilor şi 

atractivitatea lecţiilor 

 Accent pe conţinuturile ce asigură inter-şi transdisciplinaritatea disciplinelor socio umane cu alte 

discipline şcolare 

 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic 
I si II (IC1, IC2 sau 
inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri 
pedagogice, 
rezolvare de 
conflict, verificarea 
unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

Socio-
umane  

9 2 2 2 
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Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Finalizarea formării cadrelor didactice ce 

predau ştiinţe socio-umane în cadrul proiectului 
POSDRU, ID 53889, ”Cadrul didactic-un 
profesionist in sistemul de învăţământ” 

 Întocmirea corectă de către cele mai multe 
cadre didactice a documentelor de planificare cu 
specificarea competenţelor generale şi specifice 
ale disciplinei predate, cu un număr de ore în 
concordanţă cu conţinuturile prevăzute în 
programele şcolare  

 Transmiterea conţinuturilor se face în 
concordanţă cu programele şcolare în vigoare  

 Respectarea particularităţilor de vârstă în 
construirea situaţiilor de învăţare şi evaluare pe 
parcursul demersului didactic  

 Utilizarea unor strategii şi metode didactice de 
predare tradiţionale, îmbinate în manieră 
creativă, cu metodele active centrate pe 
activitatea elevului, reuşindu-se activizarea 
elevilor şi crearea unui mediu de colaborare 
bazat pe respect între profesor şi elevi. 

 

 La disciplinele socio-umane nu există 
ore alocate din oferta naţională de CDŞ. 

 Existenţa unor cadre didactice (cu 
precădere cele debutante) cu documente 
de planificare necorespunzătoare 

 Accent insuficient pe asigurarea unui 
învăţământ diferenţiat 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Conexiunile cu achiziţiile cognitive 
anterioare demonstrează faptul că nivelul 
de cunoştinţe al elevilor este bun, elevii 

înţelegând ce utilitate au cunoştinţele 
specifice disciplinelor socio umane în viaţa 
individului, în colectivitate şi în societate. 

 Supravegherea şi îndrumarea elevilor 

permanent în realizarea sarcinilor asigură 
succesul comunicării între partenerii actului 
educaţional 

 Elevii manifestă interes pentru activitatea 
didactică implicându-se în formularea de 
idei, aprecieri în legătură cu problematica 

lecţiei 
 Elevii primesc ajutor pentru a înţelege, a 

obţine sau a căuta informaţii conform 
nevoilor lor şi sunt încurajaţi să îşi asume 
responsabilitatea pentru propriul proces de 
învăţare 

 Climatul concurenţial specific activităţii pe 
grupe este bine pus in valoare, colaborarea 
elevului cu profesorul fiind benefică. 

 Utilizarea insuficientă a manualelor şcolare 
în activitatea la clasă 

 Lipsa deprinderilor de muncă individuală 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de 

autoevaluare în rândul elevilor lipsită de 
obiectivitate 

 Existenţa unor elevi de liceu care nu au o 
citire cursivă şi o scriere lizibilă şi corectă 
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Aspecte pozitive si negative desprinse in urma inspecţiilor de monitorizare EN-BAC 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Conform analizelor efectuate de CNEE şi 
prezentate la consfătuirile naţionale de la 
Constanţa 2013, rezultatele obţinute de elevii 
din judeţul Prahova în cadrul probei Ed a 
examenului de Bacalaureat la disciplinele 
socio-umane clasează Prahova la locul III pe 
ţară  

 În primul semestru al anului şcolar cea mai 
mare parte a elevilor sunt indecişi asupra alegerii 
disciplinei de examen în cadrul probei Ed (proba 
la alegere) a examenului de Bacalaureat 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Investigaţiile iniţiale au vizat studierea si 
evaluarea documentelor manageriale 
(planificări calendaristice, planuri de lecţie, 

portofoliul profesorului, cataloage şcolare), 
dar si a produselor elevilor (caiete de notiţe, 

lucrări scrise, teste iniţiale); s-au purtat 

discuţii cu conducerea şcolii, cu elevii şi s-au 
făcut asistenţe la lecţie. 

 Planificările calendaristice sunt întocmite 

conform precizărilor MEN, planificările 
respectă programa şcolară 

 Conţinuturile transmise sunt corecte din 
punct de vedere ştiinţific.  

 Utilizarea în activitatea de predare, 
învăţare, evaluare a metodelor didactice 
tradiţionale cu cele moderne, dar cu rezultate 

destul de modeste.  
 Desfăşurarea activităţii didactice într-un 

climat de echilibru şi seriozitate, cu un ton 
calm, dar ferm în acelaşi timp, 

 Captarea atenţiei tuturor elevilor 
 Respectarea tuturor secvenţelor lecţiei 

 Managerierea corectă a timpului didactic; 
 Dialogul intre profesor-elev bazat pe 

respect reciproc;  
 Dezvoltarea comportamentului participativ 

al elevilor,  argumentarea ideilor, opiniilor  
 Formarea unor adevărate deprinderi de 

lucru;  
 Sistematizarea cunoştinţelor în scheme 

accesibile, clare şi corecte din punct de 
vedere ştiinţific 

 
 

 Existenţa unui număr mare de cadre didactice 
cu norma didactică formată în 4, 5, 6 unităţi 
şcolare 

 Neutilizarea ofertei naţionale variate a CDŞ 
(special destinate profesorilor de ştiinţe socio 
umane) pentru completarea normelor didactice  

 Folosirea insuficientă a aplicaţiilor 
educaţionale în format electronic (utilizarea 
aparaturii electronice pentru eficientizarea 
învăţării se face de cele mai multe ori cu ocazia 
inspecţiilor de specialitate) 

 Nerespectarea zilei metodice în toate unităţile 
şcolare face imposibilă participarea cadrelor 
didactice la cercurile pedagogice, la cursuri de 
formare profesională.  

 Caietele de clasă ale elevilor, verificate prin 
sondaj, demonstrează faptul că elevii nu au 
deprinderea formată de a lua notiţe în caiete 
destinate doar pentru disciplina predată; nu 
există continuitate a conţinuturilor predate în 
caietele elevilor; în cataloage există multe 
absenţe nemotivate ceea ce demonstrează 
inexistenţa unor hotărâri manageriale ce ar putea 
duce la creşterea interesului elevilor pentru 
prezenţa la ore.  

 Din verificarea cataloagelor şcolare rezultă că 
notarea elevilor nu se poate realiza ritmic si nu 
este nici permisiva. 

 Neasigurarea manualelor şcolare pentru toţi 
elevii claselor a IX-a şi a X-a 
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Învăţământul profesional şi tehnic 

Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Încheierea convenţiilor de practică 
a condus la o implicare mai mare a 
reprezentanţilor agenţilor economici în 
realizarea curriculumului în dezvoltare 
locală şi a participării acestora la 
examenele de cerificare a competenţelor 
profesionale; 

 Numărul mare de cadre didactice 
angrenate în elaborarea de auxiliare 
curriculare şi alte mijloace de învăţământ; 

 Participarea la stagii de formare, 
perfecţionare prin grade didactice, 
simpozioane/ conferinţe locale, naţionale 
sau internaţionale, proiecte europene de 
dezvoltare sociala. 

 Participarea unui număr de peste 
două sute de cadre didactice la proiecte 
POSDRU în calitate de profesori 
coordonatori ai stagiilor de instruire 

practica la agenții economici. 

 Implicarea unui număr mai mare 
de profesori din aria curriculară tehnologii 
la activitatea desfăşurata în cadrul 
reţelelor de interasistenţa judeţene (având 
ca tematica elaborarea PAS- ului, 
curriculum, asigurarea calităţii) a condus 
la un schimb de bune practici cu efecte 
benefice asupra dezvoltării instituţionale, 
demersului didactic, fundamentării corecte 
a planului de şcolarizare cu calificări 
specifice zonelor de apartenenţă ale 
elevilor. 

 

 Aplicarea testelor iniţiale nu s-a finalizat 

pentru toate cadrele didactice cu activităţi 

ameliorative care să conducă la rezultate mai 

bune.   

 Interesul scăzut acordat de unele cadre 

didactice actualizării informaţiilor ştiinţifice în 

specialitate 

 Participarea scăzuta la programele de 

formare în domeniul activităţilor curriculare, a 

cadrelor didactice aflate în prag de pensionare 

 Identificarea elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale (CES) si stabilirea unor 
programe de recuperare individualizate; 

 Fluctuaţia crescuta a cadrelor didactice in 
unităţile de învăţământ din unele zone ale 
judeţului, cu influente negative asupra 
demersurilor didactice si înregistrării la elevi de 
performante in învăţare. 
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Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 În anul şcolar 2013 2014 s-a reluat formarea 
profesională a elevilor prin învăţământul profesional 

 La nivelul judeţului Prahova 14 unităţi de 
învăţământ au realizat un plan de şcolarizare pentru 
învăţământul profesional pentru 16 calificări profesionale 
din 6 domenii de calificare 

 În perioada octombrie decembrie  2013, au 
participat la stagii de pregătire practica la agenţii economici 
peste 70%din elevii IPT 

 Diversificarea strategiilor didactice cu accent pe 
cele participative a condus la creşterea nivelului 
performantelor elevilor, probate in cadrul examenelor de 
finalizare a programelor de învăţare şi la  concursurile 
şcolare 

 Participarea unui număr mare de unităţi de 
învăţământ din mediul rural la programe europene cu 
finanţare, a permis dotarea atelierelor/ laboratoarelor/ 
staţiilor micropilot la standarde europene, cu efecte 
benefice asupra pregătirii practice a elevilor acestor unităţi 
şcolare; 

 Preocuparea unor unităţi de învăţământ pentru 
implicarea in proiecte de tip Comenius, Leonardo, a permis 
unui număr relativ mare de elevi sa participe la vizite de 
lucru si sa efectueze practica in cadrul unităţilor de 
învăţământ din tarile partenere, confruntându-se cu situaţii 
de munca in condiţii reale si formarea unor abilitaţi si 
atitudini apreciate de angajatori; 

 Creşterea nivelului de integrare pe piaţa muncii 
externe cu precădere a absolvenţilor de nivel 2 şi 3+. 

 Instabilitatea structurii sistemului 
de învăţământ profesional tehnic, alături 
de cea economică, are ca efect scăderea 
motivaţiei elevilor pentru a învăţa o 
meserie. 

 Reducerea continuă a numărului 
de ore de instruire practică, 
dezavantajează colaborarea cu agenţii 
economici, care devin neîncrezători în 
sistemul de pregătire profesional; 

 Numărul mare de absente 
înregistrat la şcolile IPT influenţează 
negativ formarea competenţelor 
profesionale.  

 Dezvoltarea competenţelor 
practice prin folosirea tehnologiilor 
moderne este uneori greu de realizat din 
cauza bazei materiale nesatisfăcătoare 
din laboratoarele tehnologice şi atelierele 
de instruire practică; 

 Elevii au nevoie de îndrumare 
pentru completarea portofoliilor, pentru 
sintetizarea informaţiilor, aspectul şi 
corectitudinea cunoştinţelor notate şi 
selectate, ceea ce impune prezenta 
tutorilor in cadrul agenţilor economici; 

  



 165 

Educaţie Tehnologică 

  În urma numeroaselor inspecţii realizate în şcolile Gimnaziale şi Liceele Tehnologice din judeţ, a 

activităţilor desfăşurate la cercurile pedagogice, la Evaluarea Naţională, olimpiada judeţeană şi 

naţională, putem afirma că majoritatea profesorilor au desfăşurat o activitate didactică eficientă, bine 

proiectată şi realizată corect metodologic, adaptată particularităţilor de vârstă ale elevilor, evaluarea 

fiind corect şi la timp efectuată. 

  Există desigur profesori cu rezultate didactice mai slabe, datorate incapacităţii de a lucra eficient, 

lipsei motivaţiei profesionale, , mijloacelor de învăţământ precare şi neadaptate privind dotarea cf. 

ordinului 5033, nu în ultimul rând a încadrării pe ore de educaţie tehnologică  pentru completarea 

normei didactice  la alte specialităţi. A fost evident şi faptul că profesorii debutanţi au o mare nevoie 

de consiliere de specialitate, în special la metodica predării. Pentru aceasta, ISJ împreună cu CCD 

a demarat programul de perfecţionare a cadrelor didactice.     

Disciplina Inspecţia de 

specialitate 

curentă 

Inspecţia de 

specialitate 

realizata în 

vederea obţinerii 

definitivării în 

învăţământ 

Inspecţia de 

specialitate 

realizată în 

vederea obţinerii 

gradului didactic I 

şi II (IC1, IC2 sau 

inspecţia specială) 

Alte inspecţii de 

specialitate 

(cercuri pedagogice, 

rezolvare de conflict, 

verificarea unor 

aspecte particulare 

ale act. didactice) 

EDUCAŢIE 

TEHNOLOGICĂ 
6 4 2 8 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare: curriculumul aplicat, strategiile didactice şi metode de 

predare-învăţare utilizate, instrumente de evaluare aplicate si rezultatele elevilor la evaluarea curentă 

  În urma inspecţiilor efectuate în unităţile şcolare au fost verificate documentele de proiectare 

curriculară, constatându-se că nu toate cadrele didactice au respectat indicaţiile primite la consfătuiri 

referitor la modul de întocmire a planificărilor calendaristice anuale şi semestriale. 

  În unele unităţi şcolare au fost depistate planificări întocmite după modelul de instruire practică, 

necesitând ca în anul şcolar 2013 – 2014 cadrele didactice cu mai puţină experienţă să contacteze 

responsabili de cercuri pedagogice în vederea realizării corecte a documentelor de proiectare. Se 

recomandă ca proiectarea curriculară să se realizeze creativ de către fiecare cadru didactic, pentru 

a se evita întocmirea uniformă, dar să se respecte programa şcolară şi totodată adaptate activităţilor 

zonelor in care locuiesc copii. 

STRATEGII : 

-  Necesitatea participării elevilor talentaţi şi cu potenţial intelectual, practic deosebit la olimpiada de 

educaţie tehnologică la toate etapele: pe şcoală, zonală, judeţeană şi naţională; 

  - Amenajarea cabinetelor de educaţie tehnologică în unităţile şcolare, conform Ordinului MEC 

5033; răspund directorii unităţilor şcolare împreună cu profesorii de educaţie tehnologică; 

   - Îndrumarea cadrelor didactice în vederea înscrierii la cursul de perfecţionare care va avea loc la 

CCD Prahova în primul semestru al anului școlar 2013 -2014, cu tema „Aplicarea  programe școlare 
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pentru profesorii debutanți. Urmărirea în reţea a procesului instructiv educativ, dar şi a modului de 

întocmire a documentelor şcolare specifice disciplinei; 

Analiza modului de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, in comparaţie cu rezultatele 

evaluării curente şi feed-back-ul obţinut in urma inspecţiei şcolare 

  Pe parcursul inspecţiilor efectuate în unităţi şcolare, referitor la obţinerea gradelor didactice, 

definitivat , gradul II si gradul I, inspecţii de tip ISGEI şi curente, s-a constatat că majoritatea 

profesorilor de Educaţie Tehnologică sunt cadre bine pregătite, cu studii postuniversitare, ocupându-

se îndeaproape pentru predarea acestei discipline . 

  S-au remarcat în mod deosebit:,  Popescu Ramona, Gales Cristina , Stoica Mariana, Anghelache 

Gheorghe . 

  Pe parcursul inspecţiilor ISGEI, s-a constatat că în unele unităţi şcolare cabinetele de educaţie 

tehnologică sunt total ne adecvate disciplinei respective, conform baremului de dotare emis de 

MEN. Se recomandă conduceri unităţilor şcolare şi profesorilor de specialitate să transforme clasele 

în cabinete de educaţie tehnologică adecvate, totodată se constată slaba dotare a cabinetelor şi 

lipsa de preocupare a cadrelor didactice referitor la procurarea de material didactic în conformitate 

cu ordinul 5033.( a planșelor tipizate) 

 

 

 



 167 

Educaţie muzicală şi Educaţie plastică 

 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecţii 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in vederea 
obţinerii gradului 
didactic I si II (IC1, 
IC2 sau inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor 
aspecte particulare 
ale act. didactice) 

Muzică şi 
arte 
vizuale 

8 - 7 8 

 

Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
 
 
 
 
 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Pregătirea profesională foarte bună a multor 
profesori de specialitate în special a celor din 
învăţământul vocaţional 

 Preocuparea pentru propria perfecţionare 
 Implicarea atât a profesorilor cât şi a elevilor în 

numeroase activităţi extracurriculare 
 Rezultate remarcabile obţinute în învăţământul 

vocaţional atât  la concursuri naţionale şi 
internaţionale cât şi la toate celelalte 
manifestări culturale, educative, umanitare. 

 cultivarea spiritului de autodepăşire 
 contribuţia nemijlocită a profesorilor şi elevilor 

de la secţia de arte vizuale si nu în ultimul 
rând a conducerii şcolii, la crearea unui 
ambient potrivit învăţământului vocaţional de 
artă.  

 Pregătirea precară a unora dintre 
profesorii „calificați”, absolvenți ai 
unor unităţi de învăţământ 
particulare sau la distanţă, încadraţi 

în învățământul de masă 
 Lipsa orelor de cor din încadrarea 

profesorului de educaţie muzicală 
 Lipsa instrumentului muzical din 

dotarea cu material didactic a 
majorităţii şcolilor 

 Lipsa spaţiilor expoziţionale în 
unităţile care au profesori necalificaţi 

 Lipsa unei săli de sport şi a unei săli 
de concert proprii la Liceul de Artă 
„Carmen Sylva” 
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Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 
 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI - sem I 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 

 Educarea auzului muzical 
 Educarea gustului estetic in general si al celui 

muzical in special 
 Formarea deprinderii de a asculta si de a aprecia 

muzica de calitate 
 În învăţământul vocaţional s-au obţinut premii şi 

menţiuni la concursuri naţionale şi internaţionale 
 se realizează numeroase activităţi culturale în 

colaborare cu instituţii de cultură de prestigiu din 
municipiu : Muzeul de Artă, Casa Municipală  de 
Cultură „I.L.Caragiale”, Filarmonica „Paul 
Constantinescu”, Muzeul „Paul Constantinescu” 

 apariţii ale elevilor Liceului de Artă în emisiuni de 
televiziune şi radio la posturi locale şi naţionale ( 
PRO TV, WILL TV, TVR CULTURAL, RADIO 
ROMANIA CULTURAL SI MUZICAL ) 

 concerte simfonice susţinute de elevii liceului 
Carmen Sylva la Buşteni, Câmpina , Ploieşti 

 concert de concerte  împreună cu orchestra 
simfonică a Filarmonicii  

 serate muzicale, recitaluri individuale şi de grup 
 locul II la concursul de cultură generală “The Best”, 

iniţiat de Grupul de presă Valea Prahovei Tv, 
concurs la care s-au întrecut 18 Colegii şi licee din 
judeţ. 

 

 
 Nr. mic de ore alocat 

educației artistice în 
învăţământul de masă 

 Diminuarea orelor de 
educaţie muzicală şi 
educaţie plastică atât la 
clasele a-VIII-a cât şi la 
majoritatea claselor de 
liceu 

 Lipsa unei  săli de 
spectacol proprie Liceului 
de Artă 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 Acolo unde sunt cadre didactice calificate s-a 
constatat că documentele de proiectare au fost 
întocmite conform metodologiei în vigoare şi în 
concordanţă cu cerinţele programelor şcolare. 
Verificarea cataloagelor şcolare şi asistenţa la ore 
au relevat preocuparea  cadrelor  didactice pentru 
evaluarea ritmică a elevilor, iar  în cadrul 

activităților  didactice s-au folosit strategii 
diversificate  

 Cadrele didactice au adaptat demersul 
educaţional la particularităţile de vârstă şi 
individuale ale elevilor precum şi la specificul 
obiectului de învăţământ. De asemenea,  cadrele  
didactice au oferit explicaţii clare şi informaţii 
precise elevilor precum si feedbackul necesar. 

 
 

 Nu toţi profesorii sunt calificaţi.    Unii 
îşi completează norma didactică la 
specialităţi care nu au nici o legătură cu 
educaţia artistică. 

 În unele unităţi de învăţământ nu 
există mijloacele auxiliare specifice celor 
două obiecte de învăţământ, ce ar trebui 
utilizate în vederea dezvoltării 
competenţelor de receptare a mesajului 
artistic. 

 Încă se insistă prea mult pe predarea 
elementelor de gramatică muzicală, în 
detrimentul dezvoltării competenţelor de 
cântare şi receptare. 

 Este nevoie să se utilizeze într-o 
măsură mai mare activităţile pe grupuri de 
elevi şi metodele interactive. 
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Religie 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate 
curente 

Nr. inspecții 
monitorizare 
EN+BAC 

Nr. Inspecţii de 
specialitate 
realizate in vederea 
obţinerii gradului 
didactic I si II (IC1, 
IC2 sau inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor 
aspecte particulare 
ale act. didactice) 

RELIGIE 14 - 16 12 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
↑ Personal didactic calificat într-un număr 

mare, cu gradele didactice II, I şi 

perfecţionări de specialitate (masterate). 

↑ Existenţa în cadrul unităţi şcolare a 

cabinetelor de religie funcţionale şi a  unor 

monumentede artă religioasă; 

↑ Competenţele ştiinţifice, metodice şi 

psihopedagogice ale majorităţii cadrelor 

didactice reprezentând suportul obţinerii 

performanţei. 

↑ Diseminarea eficientă a cunoştinţelor 

dobândite în urma cursurilor de abilitare 

curriculară. 

↑ Implicarea elevilor în proiectele şi 

programele cu caracter educativ şi 

extraşcolar iniţiate de profesorii de Religie. 

↑ Performanţe deosebite obţinute de mulţi 

elevi prahoveni în concursurile judeţene şi 

naţionale la disciplina Religie. 

↑ O colaborare eficientă cu Arhiepiscopia 

Bucureştilor, cu Departamentul pentru 

Învăţământ religios din cadrul Patriarhiei 

Române, cu reprezentanţi ai altor culte, cu 

Protoieriile, cu ONG-urile şi Fundaţiile 

religioase şi culturale.  

↑ Participarea profesorilor de religie la cursuri 

↓ Lipsa bazei materiale, a materialelor 

didactice şi a surselor de informare. 

↓ Încadrarea în sistem a unor cadre didactice 

necalificate pentru a suplini nevoia de 

personal din anumite zone rurale. 

↓ Fluctuaţia permanentă a suplinitorilor, care 

nu se pot stabili pe post,  duce la o lipsă a 

continuităţii activităţii didactice în şcoli nu 

doar în mediul urban dar mai ales în mediul 

rural. 

↓ Slaba valorificare a experienţei deosebite în 

domeniul educativ pe care o au unele cadre 

didactice cu performanţe recunoscute şi 

atestate în domeniul educativ. 

↓ Persistenţa formalismului în formarea 

continuă la nivelul comisiilor metodice din 

şcoli. 

↓ Sistemul de mentorat nu acoperă în 

întregime nevoia de consiliere a cadrelor 

didactice debutante. 

↓ Absenteismul de la şedinţele cercurilor 

metodice. 

↓ Neimplicarea cadrelor didactice în 

organizarea, monitorizarea sau evaluarea în 

cadrul unor concursuri locale sau 

judeţene(ex. Olimiada de religie la nivel 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
de formare profesională în cadrul CCD 

Prahova 

judeţean 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării 

Tineretului şi Sportului privind îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi 

formare profesională. 

 Existenţa programelor de formare continuă la 

nivel local, regional, naţional şi internaţional. 

 Recunoaşterea gradelor didactice în cazul 

obţinerii unei alte specializări sau funcţii 

didactice. 

 Descentralizarea sistemului de învăţământ. 

 Existenţa PRAI la nivel regional, PLAI la 

nivel judeţean şi PAS la nivelul şcolilor. 

 Introducerea şi utilizarea sistemului AEL în 

şcoli şi licee. 

 Colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia 

Generală de Sănătate Publică, Agenţia de 

Ocupare a Forţei de Muncă Prahova, 

Primăriile locale, Prefectura, mass-media 

centrală şi locală etc. 

 Sprijinirea elevilor provenind din medii 

sociale defavorizate prin programe 

guvernamentale. 

 Procesul de profesionalizare a carierei 

didactice. 

 Elaborarea unei noi legi a educaţiei naţionale. 

  

 Lipsa posibilităţilor financiare şi inexistenţa 

unui buget planificat acordat formării şi 

pentru derularea unor activităţi educative 

extracurriculare şi pentru procurarea 

materialelor didactice necesare unei bune 

desfăşurări a orei de religie la nivelul 

unităţilor şcolare. 

 Diminuarea interesului/capacităţii familiei 

de a se implica în educarea moral-religioasă  

a copiilor. 

 Tendinţa de scădere a interesului populaţiei 

faţă de actul educaţional şi de cultură 

religioasă. 

 Lipsa de interes din partea elevilor şi a 

părinţilor privind educaţia moral-religioasă, 

de cunoaştere şi păstrare a tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale. 

 Creşterea absenteismului şcolar, a violenţei 

şi a riscului infracţional în rândul tinerilor de 

vârstă şcolară. 

 Lipsa de perspectivă şi motivaţie 

educaţională privind orizontul profesional al 

tinerilor. 

 Declinul demografic, reducerea efectivelor 

şcolare prin migrare, în principal pentru 

comunităţile  defavorizate. 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională, 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
privind asigurarea calităţii în educaţie şi a 

descentralizării sistemului educaţional. 

 Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi 

plăti cursurile de formare/ perfecţionare. 

 Numărul relativ însemnat al suplinitorilor şi 

al cadrelor didactice necalificate. 

 Lipsa manualelor pentru clasele III-XII. 

 

 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI-sem I 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 -Participarea unui număr mare de 
profesori la cursuri de perfecţionare în cadrul 
CCDPrahova; 
 -Preocupare permanentă a profesorilor de 

religie 
 

 Personal didactic calificat într-un număr 

mare, cu gradele didactice II, I şi perfecţionări de 

specialitate (masterate). 

 Existenţa în cadrul unităţi şcolare a 

cabinetelor de religie funcţionale şi a  unor 

monumentede artă religioasă; 

 Competenţele ştiinţifice, metodice şi 

psihopedagogice ale majorităţii cadrelor didactice 

reprezentând suportul obţinerii performanţei. 

 Diseminarea eficientă a cunoştinţelor 

dobândite în urma cursurilor de abilitare 

curriculară.  

 O colaborare eficientă cu Arhiepiscopia 

Bucureştilor, cu Departamentul pentru 

Învăţământ religios din cadrul Patriarhiei 

Române, cu reprezentanţi ai altor culte, cu 

Protoieriile, cu ONG-urile şi Fundaţiile religioase 

şi culturale.  

 Lipsa manualelor de religie pentru clasele III-
XII; 

 Profesorii debutanţi nu reuşesc până la sf. 
sem. I să-şi completeze portofoliul profesorului 
de religie cu toate documentele manageriale şi 
de proiectare, prevăzute în fişa prof. care predă 
această disciplină; 

 Absenţa unor profesori debutanţi de la 
activităţile cercurilor pedagogice din judeţ; 

 Neimplicarea cadrelor didactice în 
organizarea, monitorizarea sau evaluarea în 
cadrul unor concursuri locale sau judeţene(ex. 
Olimiada de religie la nivel judeţean. 
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Educaţie fizică şi sport 

 
 Activitatea s-a desfășurat in mod corespunzător la toate nivelele. Lecțiile de educație fizica 

au crescut in calitate, in special la ciclul gimnazial. S-a observat un reviriment si la ciclul primar, 
unde ed.fizica este predata de profesorul de specialitate si baza sportiva  este utilizata in mod 
corespunzător. Se confirma semnalele pozitive din anul trecut, ca elevii din ciclul primar sunt dornici 

sa practice exercițiul fizic in mod ritmic si organizat, iar destinația orelor de ed.fizica nu mai este 
schimbata de către învăţător. 

În cea mai are parte cadrele didactice, au dovedit că sunt la curent cu noutăţile privind 

procesul de predare/învăţare/evaluare la disciplina educaţie fizică şi sport. Planificările 

calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost realizate pe baza unui model standardizat  la 

nivel național, existând cadre didactice care au personalizat proiectarea curriculară în funcție de 

baza materială a şcolii dar şi în funcţie de nivelul de competenţă a elevilor. Conceperea activităţilor 

şi viziune asupra actului didactic a fost corelată cu Scrisoarea metodică, şi Foaia de parcurs pentru 

anul şcolar 2013-2014. 

Evaluarea calităţii predării şi a eficienţei activităţii profesorilor de educație fizică s-a făcut 
consultând următoarele surse: planificările calendaristice, proiectele didactice, lecţiile propriu-zise, 
portofoliile personale, cataloage, discuţii cu directorii, şefii de catedră, profesori, elevi. 

S-a constatat că în general, profesorii de educație fizică sunt receptivi la schimbările de ordin 
metodologic, aceștia având documente de planificare la zi, în concordanță cu curriculum-ul național 

și cu programa școlară. 

Activitatea desfășurată în cadrul cercurilor pedagogice a contribuit la cunoașterea 

preocupărilor cadrelor didactice, la perfecționarea metodică și de specialitate a profesorilor și a pus 

în evidenţă experienţa didactică de la nivelul fiecărei unităţi şcolare precum și măsurile întreprinse în 

scopul optimizării proiectării didactice. Urmărind ca obiectiv fundamental „formare și informarea 

cadrelor didactice de educație fizică și sport”, activitatea a vizat identificarea acelor modalităților de 

predare-învățare-evaluare pentru asigurarea calității procesului de învățământ în spiritul exigenţei 

reformei în învăţământ 

Disciplina Nr 
Inspecţii de 
specialitate curente 

Nr. Inspecţii de 
specialitate realizate in 
vederea obţinerii 
gradului didactic I si II 
(IC1, IC2 sau inspecţia 
speciala) 

Alte inspecţii de 
specialitate 
(cercuri pedagogice, 
rezolvare de conflict, 
verificarea unor aspecte 
particulare ale act. 
didactice) 

EDUCATIE 
FIZICA SI 
SPORT 

20 6 14 
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Calitatea activităţii cadrelor didactice  

 
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

Aspecte pozitive si negative desprinse din ISGI-sem I 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor 
debutanţi/stagiari şi al celor care urmau să-şi 
susţină gradele didactice, inspectorul de 
specialitate, responsabilii de cercuri pedagogice 
şi profesorii metodişti au asigurat consilierea 
acestora și au contribuit la informarea și 
instruirea profesorilor în ceea ce priveşte 
proiectarea activităţilor şi desfăşurarea lecţiilor 
cu elevii, oferindu-le modele de planificări şi 
proiecte didactice. 
 cadrele didactice, au dovedit că sunt la 

curent cu noutăţile privind procesul de 
predare/învăţare/evaluare la disciplina 
educaţie fizică şi sport. 

 Număr mare de cadre didactice implicate 
în diferite activități de perfecționare 

(susținere grade didactice, cursuri de 

master, perfecționare, reconversie 
profesională etc.); 

  

-lipsa bazelor materiale(Sali de sport) adecvate, 
desfăşurării procesului instructiv-educativ. 
 
-numărul mic de ore de educatie fizica si sport la 
nivelul liceal. 
 
Insuficienta motivare a unor cadre didactice. 
 
 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 
În cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului 

Şcolar, au debutat în primul semestru competiţiile 

prevăzute în calendarul ONSS la toate 

disciplinele pe centre de localităţi urmând ca în 

semestrul al doilea sa se desfăşoare etapele de 

zona şi finale. 

-implicare din ce in ce mai mare a elevilor in 
participarea la ONSS. 
Climatul este, în majoritatea cazurilor, de 

cooperare, elevii dovedind că știu să lucreze în 
echipă, atât între ei cât și cu profesorul. 
 

 

-Lipsește capacitatea unei autoevaluări obiective în 
rândul elevilor 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

- In cadrul inspecțiilor  de specialitate s-a 

constatat ca majoritatea elevilor de la clasele 

asistate au un nivel motric bun, si-au însușit 

deprinderi motrice specifice unor discipline 

sportive (jocuri sportive, atletism, gimnastica), au 

dorința de a se evidenția in competiții locale, 

județene, naționale, cuprinse in calendarul 

O.N.S.S. 

 Numărul de scutiți medical de la unitățile 
liceale; 

 Lipsa echipamentului sportiv. 
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VIII.3 Managementul unităţilor de învăţământ 

 Activitatea  Compartimentului Management si Implementarea descentralizării instituţionale  

a ISJ Prahova a avut  ca punct de plecare   analiza: 

- nevoilor educaţionale  ale elevilor, familiilor acestora; 

-nevoilor de  comunicare si dezvoltare instituţionala  a unităţilor de învăţământ; 

- nevoilor de  integrare a produsului final al procesului de învăţământ- absolventul- in viaţa  

comunităţii economice, sociale si culturale a zonei; 

-  cerinţelor  reprezentanţilor autorităţilor locale si naţionale. 

A) Analiza de tip cantitativ- 

 Beneficiarii serviciilor puse la dispoziţie de către compartimentul management al ISJ 

Prahova  provin din  întreaga reţea a  unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2013-2014 

            A.1)  Din toate aceste instituții , au beneficiat de servicii de consultanta pe probleme 

de managementul resurselor umane/ materiale / financiare/  informaționale, pe probleme  

de implementare a masurilor de descentralizare instituționala, de medierea sau atenuarea 

conflictelor  7 categorii de solicitanţi : 

1.echipele de conducere a unităţilor de învăţământ; 

2.membrii consiliilor de administrație ai unităţilor de învăţământ ; 

3.reprezentanti ai autorităţilor locale; 

4.cadre didactice; 

5.elevi/familiile acestora; 

6.parteneri angajați in proiecte POSDRU finanțate din fonduri europene; 

7.fundatii,ONG-uri,etc. 

Toţi aceştia au fost  informaţi sau au accesat  informaţii puse la dispoziţie de către 

compartimentul management al ISJ Prahova si au beneficiat de sprijin in identificarea 

acelor soluţii, adecvate aşteptărilor lor. 

  A.2) Au beneficiat de servicii de consultanta  pe probleme de implementare  a SCMI 

cf.OMFP 946/2005  toate compartimentele  ISJ Prahova : 

- managementul resurselor umane; - mentorat; - dezvoltarea resursei umane; - educație 

permanenta 

 - proiecte educaționale;-monitorizarea curriculumului descentralizat;- învăţământ preprimar 

si primar;- limba si literatura romana;- limbi moderne;- matematica, informatica;- fizica, 

chimie, biologie 
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- istorie, geografie, socio-umane;- arte;- religie;- educație fizica-sport;- învăţământ 

profesional si tehnic;- minorităţi;- învăţământ special;- învăţământ particular si alternative 

educaționale; - Contabilitate; Secretariat-arhiva; Juridic; Audit; Rețea școlara, plan  

școlarizare; Salarizare, normare; Informatizare; Tehnic-administrativ   dar si toate  unitățile 

coordonate si subordonate ISJ Prahova. 

          A.3) Au beneficiat de statistici  relevante cu privire la  dinamica stării din sistemul de 

învăţământ local reprezentanţi ai autorităţilor naţionale/locale( Consiliul Judetean Prahova, 

Instituţia Prefectului Prahova, diferitele servicii si compartimente ale MEN   –astfel, au fost 

centralizate si transmise periodic informaţii legate de : 

-situatia spatiilor,starea clădirilor,nivelul de dotare cu resurse materiale si tehnologice,date 

referitoare la personal,gradul de ocupare al posturilor, situaţia autorizaţiilor sanitare, PSI, 

SSM, ISCIR (pentru sistemele de încălzire ale unităţilor de învăţământ),planul de masuri 

pentru ameliorarea rezultatelor la examenele naţionale ,etc.; 

    B ) Analiza de tip calitativ  

          B.1) Pentru asigurarea calităţii (evitarea neconformităților)   serviciilor oferite de către 

membrii compartimentului au fost concepute si puse in practica proceduri menite : 

                      a ) să monitorizeze şi să diminueze  fenomenele nedorite din viața scolii  

-Procedura pentru monitorizarea fenomenelor de violenta din scoli; 

-Procedura pentru diminuarea actelor de violenta din scoli (procedura realizata in echipa cu 

reprezentanţii Inspectoratului Judetean de Politie -Prahova); 

- Procedura pentru diminuarea actelor de încălcare a legislaţiei din scoli; 

-Procedura pentru sanctionarea abaterilor disciplinare a cadrelor didactice/personalului 

nedidactic din scoli; 

-Procedura pentru acordarea drepturilor sociale ale elevilor; 

-Procedura pentru desfăşurarea examenelor de corigente/ încheierea situaţiei şcolare in 

acord cu legislaţia in vigoare; 

-Procedura pentru validarea situaţiei la învăţatura a elevilor 

                   b) să asigure funcționarea coerentă şi transparenţă  a instituției noastre: 

-Procedura pentru soluționarea sesizărilor, petițiilor 

-Procedura pentru semnalarea neregularităților; 

-Procedura pentru desfășurarea Inspecției Școlare Generale de Evaluare Instituționala; 
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-procedura pentru semnalarea abaterilor personalului de conducere din unitățile de 

învăţământ preuniversitar 

 B.2 ) A fost îmbunătăţit modul de comunicare  prin centrele de raportare a informațiilor din 

teritoriu-astfel,personalul din 52 de centre de comunicarea a fost instruit si monitorizat in 

vederea asigurării acurateței si circulației fluente a informațiilor  transmise; 

 B.3.) Pentru asimilarea tehnicilor de management ,pentru asimilarea noutăților legislative 

din sistem au fost organizate 8 schimburi de experiența cu toți directorii unităţilor de 

învăţământ  din mediul rural si urban vizând  următoarele teme: 

“Strategii de selectare si atingere a obiectivelor manageriale  in contextul descentralizării 

instituționale “ si respectiv “Modalităţi de promovare a imaginii scolii” organizate in data de 

07.11.2013,14.11.2013,21.11.2013,28.11.2013,05.12.2013,12.12.2013 la Liceul Teoretic Urlați, 

Școala Gimnazială “H.M.Berthelot” Ploiești, Şcoala Gimnazială Fântânele, Școala Gimnazială, 

comuna Tăriceni, Şcoala Gimnazială Bănești, Școala Gimnaziala  Baba Ana, Şcoala Gimnazială 

Podenii Noi,Grădinița cu program Prelungit “Iulia Hașdeu”Campina. 

  MASURI  luate de către conducerea ISJ Prahova: 

-instruire periodica si consiliere permanenta a directorilor si cadrelor didactice; 

-consiliere familii elevi ; 

-elaborarea machetelor de control tematic si evaluare instituționala in acord cu aspectele 

relevante ale activității din unitățile de învăţământ; cu aspecte  semnalate in petițiile adresate 
ISJ  

-efectuarea unui număr cat mai mare de controale si evaluări pentru acoperirea cat ma i uniforma 

a zonelor județului,la toate formele de învăţământ; 

-declansarea procedurii de sancționare pentru cei care recidivează in abateri de la respectarea 

legislației școlare; 

C  )  Cunoașterea grupurilor de interese 

Din analiza inspecțiilor in unitățile de învăţământ si a întâlnirilor cu actorii implicați in actul 

educațional   au fost identificate principalele surse de conflict ce perturba buna funcționare a 

unităţilor de învăţământ din sistem-au reieșit astfel grupurile de interese care pot conduce la 

distorsiuni, disfuncționalitatea, neîmpliniri in viața sistemului : 

-manageri insuficient instruiți /care nu manifesta  disponibilitate  pentru problemele din unitățile 

școlare; 

-elevii cu probleme comportamentale; 

-cadre didactice/personal nedidactic/personal administrativ ce reacționează cu întârziere /dezinteres 

la problemele stringente ale scolii; 

-manageri/cadre didactice care încearcă eludarea legislației existente; 

-familii care  nu susțin sau chiar împiedica dezvoltarea propriilor copii; 
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-autoritati locale dezinteresate de soluționarea problemelor scolii/reprezentanți ai comunitatilor 

locale care generează conflicte ,sfidând si neglijând nevoile scolii; 

-reprezentanti ai mass-media  care combat fenomenele  de violenta din scoli  si incapacitatea 

școlilor de a le stopa dar care ,in paralel, prin publicațiile sau emisiunile pe care le transmit 

promovează violenta,vulgaritatea,derizoriul; 

-partenerii economici care furnizează servicii de proasta calitate școlilor,etc.; 

D ) Analiza complexa a vieții școlare  

Contextul social si tehnico-economic 

o Unitățile de învăţământ  se afla intr-un permanent   proces concurenţial .Echipele de conducere 
ale unităţilor de învăţământ au interes ca a ignora cine sunt competitorii, care sunt competenţele 
şi capabilităţile lor, tendinţele şi strategiile de dezvoltare a acestora reprezintă neglijenţe pe care 
instituţia le va resimţi în viitorul apropiat. Studiul rezultatelor concurenţei ( bench-marking-
ul),sugerat de către Compartimentul “Management si Implementarea descentralizării 

instituționale” al ISJ Prahova ,a condus  la generarea unui sistem de comparare .Acesta a 

generat in multe din unitățile de învăţământ asumarea a noi standarde,superioare etapelor 

anterioare .Atingerea acestor standarde va materializa ierarhizarea instituţiilor funcție de 
valoarea adăugata. 

o Bugetarea procesului didactic la nivel de minister impune reconsiderarea misiunii unităţilor 

școlare  prin adoptarea unui comportament antreprenorial materializat prin lărgirea sferei de 
activităţi prestate în folosul comunităţii şi a mediului economic.  

o Reconsiderarea anumitor elemente  specifice sistemului - misiune, organizare, colaborare, 

comunicare, curriculă, metodică, cultură organizaţională- a condus  la depășirea stadiului de 

organizații tradițional conservatoare si  certifica disponibilitatea manifestata la nivel de 
schimbare. 

 

Implementarea strategiei de descentralizare la nivelul județului Prahova 

Descentralizarea  sistemului de învăţământ din județul Prahova  se înscrie în strategia naţională de 

descentralizare şi are menirea definirii  unui sistem organizat, administrat şi finanţat conform 

rigorilor europene în privința  asigurării calităţii procesului instructiv-educativ, accesului liber, egal 

şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaţional, adecvarea ofertei educaţionale la 

interesele şi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecți. Descentralizarea trebuie sa aibă ca finalitate in 

principal  valoarea adăugată în educaţie, materializată prin capacitatea de integrare a tinerilor 

absolvenţi pe piaţa forţei de muncă la nivel local, naţional şi internaţional. 

Membrii compartimentului management  au înţeles ca pentru a nu se produce dezechilibre,  

descentralizarea trebuie sa fie însoţita de  dezvoltarea sistemului de monitorizare, control şi 

evaluare, deopotrivă din partea comunităţii locale, dar şi a  instituţiilor şi organismelor 

guvernamentale de specialitate. 

Succesul descentralizării se bazează în principal pe echilibrul între autoritate şi responsabilitate pe 

de o parte, precum şi capacitatea resurselor umane şi fluxurile de informaţii, pe de altă parte. 

E ) Formare profesională  

Personalul de conducere din scoli si  zone cat mai uniform repartizate ale județului a fost antrenat la 

parcurgerea cursurilor organizate prin CCD Prahova , la activitățile de instruire si evaluare 

organizate cu prilejul cercurilor semestriale cu directorii.- 8 schimburi de experiența cu directorii. 
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IX. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROGRAMELOR COMUNITARE  
 

IX.1 Priorităţi pentru o politică coerentă în direcţia dezvoltării în educaţie şi formare 

prin programe comunitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IX.2 Nivelul de accesare al programelor comunitare 

 
Din punct de vedere al participării la programele finanţate din fonduri comunitare, Inspectoratul 

Şcolar Prahova se situează în primele 5 locuri la nivel naţional. Se remarcă atât derularea de 

proiecte finanţate din Fondul Social European, FSE, prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU, cât şi proiecte cu finanţare nerambursabilă, direct prin 

EACEA (Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură).  

Astfel, ISJ Prahova este partener în patru proiecte de parteneriat european:   

-The Digital Children’s Folksongs for Language and Cultural Learning (Folk DC) , demarat în 2010, 

alături de 8 universităţi, şcoli şi companii din 7 ţări europene, finalizat la 30 septembrie 2013. 

- Ed2.0Work, demarat în 2011, alături de 12 universităţi şi companii din 8 ţări europene. Cele două 

proiecte au o durată de câte 3 ani şi bugete totale de peste 700.000 de euro. 

- Learner, Teachers and Employers (LeTeEm), demarat în luna octombrie 2013, alături de parteneri 

precum University of the West of Scotland (UWS), Marea Britanie, Laurea University of Applied 

Sciences (Laurea), Finlanda, Universitatea Sofia, Bulgaria, European Business & Innovation Centre 

Network (EBN), Belgia. 

„Early school leaving – Increasing the role of decision makers to decrease early school leaving”  - 

„Abandonul şcolar – creşterea rolului factorilor de decizie în diminuarea abandonului şcolar”. – 

Parteneriat Comenius Regio împreună cu Directoratul pentru Educaţie Naţională al provinciei Denizli 

– Turcia, cu o durată de doi ani (2012 – 2014). 

Au continuat să producă efecte acordurile de cooperare cu Directoratul pentru Educaţie Naţională al 

Provinciei Tokat, din Turcia, în urma căruia mai multe şcoli din judeţ au iniţiat parteneriate Comenius 

• Susţinerea dezvoltării conceptului de invatare pe tot parcursul vieţii in invatamantul pre-primar, 
primar si secundar si promovarea performantelor, a inovaţiilor si a dimensiunii europene in 
sistemul si practicile educaţionale;   
• Consolidarea importantei invatarii pe tot  parcursul vieţii pentru creşterea coeziunii sociale, a 
cetăţeniei active, a dialogului intercultural, a egalitatii de şanse si a dezvoltării personale;   
• Promovarea creativităţii, competitivităţii si a educaţiei antreprenoriale;   
• Promovarea invatarii limbilor străine si a diversităţii lingvistice;   
• Consolidarea rolului invatarii pe tot parcursul vieţii in dezvoltarea cetăţeniei active europene, 
bazate pe înţelegere, respect si toleranta pentru alte culturi;  
• Promovarea cooperării intre scoli din jud. Prahova  si instituţii similare din alte tari europene in 
vederea asigurării calităţii in educaţie;   
• promovarea cooperării pentru asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei  şi formării 
profesionale. 
• Încurajarea utilizării rezultatelor, produselor finale si a schimbului de bune practici in activitatea 
didactica. 
• sprijinirea participanţilor la activităţi de formare profesională, cadre didactice, pentru 
acumularea de cunoştinţe, dezvoltarea de abilităţi şi calificări menite să faciliteze dezvoltarea 
personală; 
• promovarea creativităţii, competitivităţii, inserţiei profesionale  şi creşterea spiritului 
antreprenorial. 
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cu şcoli din această provincie, și s-au inițiat parteneriate cu Directoratul pentru Educaţie Naţională al 

Provinciei Edirne, Turcia, precum si cu 10 școli din regiunea Lincolnshire, Marea Britanie. 

 
Proiecte cu fonduri  structurale 
 
Asigurarea unui nivel ridicat de absorbţie a fondurilor structurale în sistemul de învăţământ 
prahovean este o prioritate a Inspectoratului Şcolar Judeţean începând din anul 2009. Sistemele de 
educaţie şi formare profesională necesită investiţii suplimentare în educaţia de calitate şi în 
competenţele personalului din educaţie. Prin proiectele strategice finanţate în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), derulate de către ISJ 

Prahova și partenerii săi, în județul Prahova, s-a avut în vedere susţinerea acţiunilor destinate 
îmbunătăţirii şi modernizării învăţământului, inclusiv asigurarea calităţii, îmbunătăţirea programelor 
de învăţământ, restructurarea carierei didactice şi dezvoltarea şi implementarea reformelor la nivelul 
sistemului de învăţământ. 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a depus, de asemenea, mai multe cereri de finanțare pentru 

proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, la termene din vara anului 2013. Acestea își 
propun să sprijine principalele măsuri de reformă a educaţiei în domeniile educaţie timpurie, 
învăţământ preuniversitar, formarea resurselor umane, corelarea sistemului de învăţământ cu piaţa 
muncii şi creşterea capacităţii instituţionale. 

Au obținut finanțare, urmând să intre în faza de contractare, un număr de trei proiecte POSDRU, 
după cum urmează:  
- „Incluziune si coeziune sociala prin metode alternative de educație” ID:140219, beneficiar ISJ 

Prahova, iar parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, SIVECO Romania SA, MEDIA ONE 
SRL, TECSEO SRL Italia; 
- „Competențe științifice și abilități practice pentru o carieră de succes”, ID:138511, beneficiar: 

Universitatea Politehnica București, parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Alianța 
Colegiile Centenare; 
-  „E_autocalitate” pentru unităţi școlare din regiunile Sud-Muntenia si Sud-Est”,  ID: 141277, 

beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila, parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 
Inspectoratul Școlar Județean Călărași, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomița, Casa Corpului 
Didactic Brăila, S.C. SOFTWIN S.R.L. 

 

PROIECTUL COMENIUS – REGIO 

 

“Early school leaving - Increasing the role of decision makers to 
decrease early school leaving” 

“Abandonul şcolar – Creşterea rolului factorilor de decizie în reducerea 
abandonului şcolar” 

Coordonatorul acestui proiect este Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü din Turcia, iar partener 
este Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova din Romania. Organizaţiile din Turcia care sunt 
implicate în proiect sunt: Denizli Ataturk Endustri ve Teknik Meslek Lisei si Pamukkale Universitesi 
Egitim Fakultesi. Din Romania sunt implicate Liceul Tehnologic Măneciu-Ungureni şi Asociaţia 
Centrul de Resurse Apollo. 

Prin acest proiect ne propunem să creştem rolul factorilor de decizie în reducerea abandonul 
şcolar. Autorităţile locale joacă un rol important pentru atingerea acestui obiectiv. Acestea trebuie să 
colaboreze cu instituţiile de învăţământ pentru bunăstarea grupurilor ţintă. Dorim să atragem elevi 
din grupuri dezavantajate la şcoală, astfel încât aceştia să poată beneficia de o educaţie bună. În 
acest sens, trebuie să ne sfătuim cu părinţii lor şi să-i facem conştienţi de importanţa educaţiei 
pentru copiii lor. Ei trebuie să înţeleagă că nu sunt singuri  în rezolvarea acestei probleme, deoarece 
este o problemă pentru întreaga comunitate. Astfel, ei se vor simţi ca o parte integrantă a 
comunităţii şi nu vor mai trăi cu impresia că sunt marginalizaţi şi că nimănui nu îi pasă de ei. Noi 
trebuie să lucrăm împreună cu comunitatea pentru a crea o şcoală incluzivă pentru toţi cetăţenii. 
Copiii aparţinând grupurilor dezavantajate sunt încurajaţi nu numai să vină la şcoală, dar să şi 
participe activ la procesul de învăţământ. În scopul de a realiza acest lucru, profesorii trebuie să 
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găsească metode atractive de predare. Elevii beneficiază de comunicare cu colegii lor din regiunea 

parteneră. De asemenea, sunt organizate concursuri care implică toţi membrii comunităţii, în scopul 
de a face toată lumea să se simtă ca aparţinând acesteia. Copiii sunt încurajaţi să ia parte la ateliere 
de creaţie la şcoală, să facă sport şi să joace diferite jocuri de echipă. Autorităţile locale sunt, de 
asemenea, implicate în acest proiect, deoarece acestea explică aspectul legal şi oferă sfaturi 
competente pentru grupurile ţintă. Se realizează broşuri informative pentru a fi înmânate familiilor cu 
probleme, dar şi celorlalţi membri ai comunităţii, în scopul de a creşte gradul de conştientizare 
publică cu privire la acest subiect.  

Proiectul încearcă să găsească soluţii pentru aducerea la şcoală a elevilor de vârstă liceală, 
care provin din grupuri sociale dezavantajate. Implicarea factorilor de decizie (profesori, directori, 
inspectori, părinţi, comunitate locală) este definitorie. Prin acest proiect se doreşte creşterea 
gradului de conştientizare a comunităţii cu privire la importanţa educaţiei.  

În perioada 22 – 27 septembrie 2013, o delegaţie formată din reprezentanţi ai Inspectoratului 
Şcolar din Denizli, Universităţii din Pamukkale şi Liceului Industrial şi Tehnic Ataturk din Denizli a 
fost prezentă în judeţul Prahova şi a participat la activităţi desfăşurate pe tema proiectului, dar şi de 
promovare a învăţământului prahovean şi românesc, în următoarele şcoli: 

1. Liceul Tehnologic, sat Gheaba, comuna Măneciu Ungureni 
2. Colegiul Naţional “Nichita Stănescu”, municipiul Ploieşti 
3. Colegiul Naţional “Nicolae Iorga”, oraşul Vălenii de Munte 
4. Liceul Teoretic “Şerban Vodă”, oraşul Slănic 
5. Şcoala Gimnazială, comuna Măgurele 
6. Şcoala Gimnazială “Gheorghe Diboş”, comuna Măneşti 
7. Colegiul “Ion Kalinderu”, oraşul Buşteni 
8. Clubul Copiilor, oraşul Vălenii de Munte 

 
Activităţi similare s-au desfăşurat şi în perioada 7 – 12 octombrie 2013, când o delegaţie 

formată din reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Liceului Tehnologic Măneciu 
şi Asociaţiei Centrul de Resurse Apollo s-a deplasat în regiunea Denizli.  

De-a lungul acestui proiect identitatea naţională a participanţilor va deveni mai intensă. Cele 
două regiuni (Prahova şi Denizli) au cooperat în trecut şi vor coopera şi în viitor. Ne gândim să 
dezvoltăm un proiect cu ajutorul fondurilor structurale şi să consolidăm această cooperare, inclusiv 
prin alte şcoli din diferite regiuni cu aceeaşi problemă, aceea de combatere a abandonului şcolar. 
Acest proiect este o oportunitate de a găsi alte teme posibile de cooperare. 
 
 
Proiecte încheiate în anul şcolar 2012-2013, pentru care s-au efectuat activități de 

sustenabilitate în semestrul I al anului școlar 2013-2014 

 
Proiecte cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: 
-  ISJ Prahova beneficiar,  Titlu "Calitate în managementul unităţii şcolare",  ID: 63160,  Buget  
nerambursabil 12.439.598,21,  Parteneri:  ISMB,  ARACIP, Shotron,  SICI 
Până în prezent au fost plătite 2 cereri de rambursare, a fost aprobată cea de-a treia și a fost 
depusă cea de-a patra. 
 - ISJ Prahova beneficiar, Titlu "Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context 
european",  ID:  63659, Buget  nerambursabil 15.886.252,72ei,  Parteneri:  ISMB, SC Softwin SRL,  
ALBAFOR SPA Italia 
- ISM Bucureşti beneficiar,  Titlu "Pregătiţi pentru piaţa muncii",  ID  63611,  Buget nerambursabil 
15.886.252,72 lei.  Parteneri: ISJ Prahova, SC Softwin, Albafor SPA Italia 
- ISJ Brăila Beneficiar, Titlu: „Profesionalizarea carierei didactice-noi competente pentru actori ai 
schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova.”, ID 63329, Parteneri: CCD Brăila, ISJ 
Prahova, CCD Prahova, UPG Ploieşti, Buget:  16.086.346 lei 
- ISJ Ilfov  Beneficiar , Titlu: „Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic 
pe piaţa muncii”, ID: 63840, Buget: 15.639.082 lei.  Parteneri: CMBRAE, CJRAE Prahova, ISJ 
Giurgiu, Softwin SRL,  Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, ISJ Prahova.  
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Proiecte la nivelul unităţilor școlare 
 

Unităţile şcolare au vizat demararea de proiecte finanţate de către UE, prin intermediul Agenţiei 
Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul 
programelor Comenius şi Leonardo da Vinci. Grupurile ţintă în aceste proiecte au fost reprezentate 
de către elevi de toate vârstele, profesori dar şi părinţi. 
Se află în derulare mai multe proiecte în cadrul Programului LLP Comenius.  
Astfel, 7 unităţi şcolare au finanţare pentru perioada 2012-2014: Grupul Scolar de Servicii 

Sfântul Apostol Andrei(2),  Colegiul Tehnic Elie Radu,  Școala cu cls. I-VIII Mihai Eminescu,  Școala 

cu cls. I-VIII  Școala cu cls. I-VIII Negoiești,  Clubul Copiilor Martha Bibescu Comarnic,  Școala cu 

cls. I-VIII Sfântul Vasile Ploiești,  Colegiul National Al. I. Cuza Ploiești. 
Aprobate pentru perioada 2013-2015 – 6 Proiecte Comenius Multilaterale: 5 scoli: GPP nr. 40, 

Ploiești, Liceul Teoretic Simion Stolnicul Comarnic, Liceul Tehnologic Cerașu, Școala Gimnaziala 

Andrei Mureșanu Ploiești, Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești,  
Proiecte Leonardo da Vinci, mobilitati: Colegiul Agricol ,,Gheorghe Ionescu Șisești'' Valea 

Călugăreasca 
Au obținut finanțare și s-au derulat sau se vor derula 25 de candidaturi individuale pentru 
formare profesională Comenius. 
 
Reţeaua de Responsabili cu activităţile internaţionale din şcoli, care numără 213 persoane cu 

atribuţii în identificarea de potenţiale activităţi şi parteneriate internaţionale benefice dezvoltării 
instituţionale a unităţilor şcolare respective a funcționat la un nivel susținut. 

O activitate de mare importanță a fost organizarea și desfășurarea Seminarului de informare având 

ca tema „Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) din 

perspectiva Programului Uniunii Europene pentru educație, formare profesionala, tineret și sport 
2014-2020 (Erasmus +)”, cu sprijinul direct al ANPCDEFP, în zilele de 26 și 27 noiembrie 2013, la 

Sinaia, eveniment la care au participat 51 de responsabili pentru activitățile internaționale din școli. 

În luna decembrie am demarat cursuri de formare pentru cadrele didactice din județul Prahova, în 

domeniul noului Program Uniunii Europene Erasmus+, la care s-au înscris peste 150 de cursanți.  
Au fost selectați profesorii metodiști pentru domeniul Programelor educaționale europene, în 
conformitate cu procedura ISJ Prahova. 

Astfel, cinci cadre didactice cu o mare experiență în domeniu, au dobândit calitatea de profesor 
metodist: Felicia Dimulescu, de la Colegiul Militar Liceal "D. Cantemir" Breaza, Angela Năsulea, de 
la Clubul Elevilor "Martha Bibescu", Comarnic, Nicoleta Craioveanu, de la Liceul Tehnologic "Sf. 

Apostol Andrei", Ploiești, Hortensia Bogdan, de la Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Ploiești, 
Raluca Radu, de la Școala Gimnazială "Profesor Oprea Mihai Negoiești", com. Brazi. 
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X. RELATII DE COLABORARE, RELATII CU PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE 

Inspectoratul şcolar Judeţean Prahova a derulat în semestrul I al anului şcolar 2012-2013 colaborări 

cu următoarele organizaţii şi instituţii:  

• Consiliul Europei 

- Programul Pestalozzi 

- Centrul European pentru Limbi Moderne, Graz – Austria 

- Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei 

• Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti 

• British Council  

• Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni 

• Consiliul Judeţean Prahova 

• Instituţia Prefectului Prahova 

• Biroul Judeţean pentru Rromi  

•Diferite ONG-uri cu activitate în domeniul educaţiei 

 

•Inspectoratul şcolar are o relaţie de bună colaborare cu Prefectura Judeţului Prahova, cu  

Consiliul Judeţean Prahova, cu primăriile şi consiliile locale din judeţ, precum şi cu serviciile 

deconcentrate: Autoritatea de sănătate publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Aceste relaţii se concretizează prin organizarea de 

consultări în cadrul formal sau informal, pentru informare reciprocă, pentru punerea la punct 

de proiecte comune, precum şi prin promptitudinea cu care toate părţile implicate răspund 

diferitelor solicitări care pot să apară. 

•Periodic, au loc întâlniri între conducerea Inspectoratului Şcolar şi conducerile Consiliului 

Judeţean sau Prefecturii, în timpul cărora sunt stabilite priorităţile comune şi se proiectează 

cele mai bune căi de atingere a obiectivelor. 

• Periodic au loc întâlniri cu consilierii primarului municipiului Ploieşti, din 

compartimentul „Educaţie, cultură, culte”, datorită numărului mare de unităţi şcolare de pe 

raza municipiului şi a diversităţii situaţiilor care apar.  

• Permanent au loc contacte cu reprezentanţi ai consiliilor locale şi primăriilor din judeţ, 

în condiţii normale de colaborare şi parteneriat.  
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 Relaţia cu mass-media 

 

Se caracterizează prin respect reciproc. Numărul ştirilor şi al articolelor care au ca subiect viaţa 

şcolii prahovene este, în continuare, foarte ridicat, acest lucru oglindind interesul foarte mare în 

rândul cititorilor, deci al întregii populaţii a judeţului Prahova faţă de problematica specifică 

sistemului educaţional. 

Ori de câte ori este nevoie, sunt trimise comunicate de presă tuturor mijloacelor de informare în 

masă, iar rata de reproducere a acestora este foarte ridicată: dintre publicaţiile cotidiene, posturile 

locale de televiziune precum şi cele de radio, cel puţin jumătate au reprodus, într-o formă sau alta, 

informaţiile primite în acest fel. 

 

Evenimente importante au fost corect promovate. 

Numărul de interviuri acordate diferitelor cotidiene, posturi de radio sau de televiziune se menţine 

ridicat, acesta fiind şi rezultatul aplicării strategiei de imagine a Inspectoratului Şcolar Prahova, în 

sensul venirii în întâmpinarea solicitărilor presei, mai degrabă decât a aştepta ca aceasta să 

sesizeze existenţa unor evenimente sau fenomene în viaţa şcolii prahovene. 

Putem astfel să concluzionăm că Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova are o relaţie normală cu 

toate mediile de informare, beneficiind în multe situaţii de puterea acestora de pătrundere către 

populaţia judeţului. 

Tendinţe generale 

Pagina WEB a ISJ Prahova, www.isj.ph.edu.ro, pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii de ultimă 

oră.  

Au fost monitorizate sesizările primite prin e-mail, în legătură cu diferite aspecte legate de activitatea 

ISJ şi s-au oferit răspunsuri în acelaşi mod. S-a reuşit menţinerea unui număr mare de contacte 

directe cu reprezentanţii presei, pentru a asigura accesul acesteia la informaţii în timp cât mai scurt, 

şi din prima sursă.  

 

 

 
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti-Deschiderea anului şcolar 2013-2014 
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DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITATI  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova va elabora planuri operaţionale locale în baza în 
baza obiectivelor naţionale specifice, care vor include acţiuni de prevenire, de intervenţie şi măsuri 
compensatorii. În paralel, sunt instituite măsuri de monitorizare şi de raportare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova aplică Programul de 
Guvernare şi Legea Educaţiei, având următoarele priorităţi: 
 

 Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ; 
 Asigurarea politicilor de echitate socială; 
 Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 
 Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către 

societate, către mediul social, economic şi cultural; 
 Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate 

nivelurile de educaţie şi de formare profesională; 
 Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de 

dezvoltare socio-economică; 
 Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic; 
 Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul 

educaţional. 
 

OBIECTIVE:  
INVESTIŢII ÎN RESURSELE UMANE 
 

 Profesionalizarea carierei didactice; 
 Profesionalizarea carierei manageriale în sectorul educaţiei; 
 Redimensionarea raportului dintre componenta teoretică şi cea practică 

a curriculumului de pregătire/formare a cadrelor didactice; 
 Consolidarea relaţiilor de parteneriat între învăţământul superior şi cel 

preuniversitar, în formarea iniţială și continuă pentru cariera didactică, 
prin care să se asigure adecvarea conţinuturilor şi metodelor la nevoile 
de formare ale cadrelor didactice; 

 Corelarea structurilor şi a etapelor din cariera didactică cu standardele 
educaţionale şi asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea 
sistemului creditelor profesionale transferabile; 

 Redefinirea statutului şi rolului personalului didactic auxiliar din 
perspectiva creşterii competenţelor profesionale şi a contribuţiei 
acestora la asigurarea calităţii procesului educaţional; 

 Asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională; 
 Promovarea unei oferte mai largi de cursuri destinate formării continue 

a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar, care să includă programe de formare de tip 
conversie/reconversie. 
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OBIECTIVE: 

BAZA MATERIALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 

 Modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor 
informaţiilor și comunicării; 

 Conectarea tuturor școlilor la Internet prin conexiuni de mare viteză; 
 Dotarea bibliotecilor şcolare, inclusiv extinderea bibliotecilor virtuale; 
 Investiţii în infrastuctura educaţională şi în mijloacele de învăţare; 
 Realizarea unor centre educaţionale puternice, care să asigure copiilor 

servicii de educaţie până la nivel liceal, burse, cămin, cantină şi/sau 
transport zilnic (continuarea proiectului microbuzelor şcolare, iniţiat în 
guvernarea 2001-2004 și menţinut de guvernarea 2005-2008), după caz, 
bază sportivă. 
 

 

OBIECTIVE: 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 
Susţinerea acelor politici educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care, prin  
completarea programelor şcolare aprobate, să asigure: 

educaţia pentru sănătate; 

educaţia civică; 

educaţia cultural artistică şi ştiinţifică; 

educaţia ecologică; 

educaţia prin sport; 

educaţia rutieră; 

educaţia pentru dezvoltarea durabilă. 
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O ŞCOALĂ INOVATIVĂ 
 Motivarea cadrelor didactice, recunoaşterea rolului social prin salariu,respectarea 

demnităţii şi autonomiei profesionale; 

 Integrarea cadrelor didactice în programe de formare continuă,prin proiecte 

finanţate din fonduri structurale. 

 Formarea continuă a cadrelor didactice va fi centrată pe: 

 învăţământ digitalizat; 

 curriculum adecvat formării inovative, creative şi formării de competenţe; 

 pedagogie modernă, optimizarea relaţiei cu părinţii, elevii şi cu autorităţile 

locale; 

 actualizarea cunoaşterii în aria curriculară a disciplinei. 

 Dezvoltarea creativităţii elevilor şi a capacităţii lor de inovare, punerea accentului 

pe achiziţii culturale, de cunoştinţe tehnologice, formarea deprinderilor pentru o 

viaţă sănătoasă, pentru sport, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice, 

cunoaşterea a cel puţin două limbi străine; 

 Promovarea, prin educaţie, a unui sistem de valori de referinţă în societate; 

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală 

dinperspectiva obiectivelor din „Strategia Europa 2020” prin: 

 Creşterea contribuţiei şcolii şi familiei în personalizarea educaţiei copilului; 

 Orientarea şcolară prin cabinetele psihopedagogice; 

 Dezvoltarea deprinderilor de învăţare permanentă pentru creşterea capacităţii 

de adaptare la noi locuri de muncă. 

 Informatizarea şi asigurarea accesului la internet rapid în toate unităţile şi instituţiile 

de învăţământ prin: 

 Creare de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice, sisteme 

multimedia, softuri educaţionale şi reţele de date; 

 Multiplicarea canalelor de comunicare şi a noi forme de socializare; 

 Dezvoltarea informaticii de gestiune în administrarea şcolii; 

 Introducerea manualelor electronice; 

 Realizarea de reţele pilot pentru unităţi de învăţământ situate în zone 

defavorizate. 

 Creşterea capacităţii de inovare şi de creativitate din perspectiva dezvoltării 

durabile prin: 

 Educaţie complementară extracurriculară şi extraşcolară; 

 Răspuns la nevoile educaţionale de formare ale elevilor şi părinţilor acestora 

pentru dezvoltarea creativităţii şi inovării; 

 Susţinerea elevilor capabili de inovare şi creaţie. 
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INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

PROF. Toma Horia Victor     

O ŞCOALĂ INOVATIVĂ 
 Asigurarea educaţiei complementare pentru creşterea capacităţii de adaptare şi 

pentru refacerea coeziunii sociale, prin: 

o Dezvoltarea de alternative educaţionale; 

o Formarea tinerilor prin activităţi sportive; 

o Refacerea taberelor pentru elevi; 

o Instituţionalizarea participării în proiecte şi programe cu teme care sunt 

complementare faţă de curriculum. 

 Susţinerea programelor „Şansa a doua prin educaţie”, în vederea eliminării 

analfabetismului şi integrării pe piaţa muncii, prin: 

 Garantarea egalităţii de şanse şi eliminarea oricăror forme de discriminare; 

 Facilităţi, politici şi programe adecvate grupurilor vulnerabile; 

 Programe suport pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala. 

 Garantarea autonomiei şcolilor şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice, 

prin: 

o Instituţionalizarea autonomiei şcolilor cu asumarea responsabilităţii publice faţă de 

performanţele şcolii; 

o Autonomia profesională a cadrelor didactice în transpunerea personalizată a 

programelor şcolare; 

o Încurajarea formării consorţiilor şcolare şi asociaţiilor profesionale; 

o Instituirea cadrului legal pentru parteneriatul şcolii cu autorităţile locale şi 

cu agenţii economici interesaţi; 

o Participarea şcolilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte care aduc 

beneficii procesului didactic; 

o Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune practici cu unităţi şcolare din 

ţară şi din străinătate; 

o Participarea la programe de formare profesională pentru dezvoltarea personală şi 

creşterea performanţei în cariera didactică; 

o Încurajarea iniţiativei private în învăţământul preuniversitar. 

 
 



 

 


