INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

Nr. 11112 / 20.10.2020

Procedura de organizare și defășurare
a inspecțiilor speciale şi curente pentru acordarea gradelor didactice I și II şi a inspecţiilor
de specialitate pentru definitivarea în învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021,
în contextul necesității respectării normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de
resort și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană, precum și în
situația restrângerii sau suspendării activităților didactice care impun limitarea prezenței
fizice a elevilor în unitățile de învățământ

Legislație specifică:
• O.M.E.C. nr. 4303/21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011;
• Ordonanța de urgență nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna
funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011
• Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
• O.M.E.C. nr. 5.545/10.09.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea
activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal;
• O.M.E.C. nr. 5434/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar;
• O.M.E.C. nr. 5558/14.09.2020 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a
examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021;

• O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
• Adresa MEC/DGIP nr. 6584/DGÎP/07.10.2020;
• Adresa MEC/DGÎP nr. 35921/DGÎP/14.10.2020;
Etape pentru organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară pentru acordarea
gradelor didactice I și II și pentru definitivare în învățământ:
1.Activitatea de inspecţie şcolară din cadrul examenului pentru obţinerea gradului didactic I şi a
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examenului pentru obţinerea gradului didactic II, precum şi din cadrul examenului pentru
definitivare în învăţământ se va desfăşura cu respectarea strictă a normelor de siguranță sanitară
stabilite de autoritățile de resort și a măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, precizate în Ordinul 5487/1494/2020:
• Inspecțiile școlare speciale din
cadrul examenelor
pentru obținerea/echivalarea
gradului didactic I și pentru obținerea gradului didactic II, precum și susținerea lucrării
metodico-științifice în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic se realizează
online, având în vedere atât specificul organizării și defășurării, cât și finalitățile acestor
activități didactice.
• Inspecțiile de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare în învățământ și
inspecțiile școlare curente din cadrul examenelor pentru obținerea/echivalarea gradului
didactic I și pentru obținerea gradului didactic II se pot organiza și în sistem online, potrivit
prevederilor metodologice specifice, având în vedere atât specificul organizării și defășurării,
cât și finalitățile acestor inspecții.
2.Organizarea și desfășurarea activităților de inspecție școlară se consemnează în documentele de
inspecție școlară prevăzute de metodologiile și regulamentele specifice, iar activitățile didactice nu
se înregistrează.
3.Planificarea activității de inspecție școlară pentru obținerea gradelor didactice I și II și pentru
definitivare în învățământ se va realiza de către inspectorii școlari sau de către metodiștii desemnați
de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin. În cazul inspecțiilor de specialitate din cadrul
examenului pentru definitivare în învățământ și a inspecțiilor școlare curente din cadrul
examenelor pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I și pentru obținerea gradului didactic II,
inspectorul școlar/metodistul va informa cadrul didactic inspectat și directorul unității de
învățământ, cu 5 zile înainte de data programată pentru desfășurarea inspecției, referitor la
modalitatea în care se va realiza inspecția, în funcție de condițiile specifice din unitatea de
învățământ.
4. Pentru efectuarea înspecțiilor școlare în sistem online se vor avea în vedere situațiile precizate în
adresa MEC/DGÎP nr. 35921/DGÎP/14.10.2020:
a) Unitatea de învățământ este în scenariul verde - elevii și cadrele didactice participă la
cursuri în cadrul unității de învățământ - in situ
i) Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic
inspectat/ candidatul, transmite inspectorului școlar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte de
data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire,
toate informațiile necesare pentru accesul la platforma/aplicația informatică utilizată de unitatea
școlară în procesul de învățământ, inclusiv linkul de conectare pentru activitatea online meeting.
ii) În situația în care unitatea de învățământ nu dispune în toate sălile de clasă de logistica
necesară organizării și desfășurării online a activităților didactice, inspectoratul școlar va face
demersurile care se impun pentru amenajarea unei sali de clasă destinate activităților didactice de
tip inspecție școlară, practică pedagogică, altor activități din categoria activităților de formare
continuă, care va fi dotată corespunzător.
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b) Unitatea de învățământ este în scenariul galben - hibrid - elevii și cadrele didactice
participă la cursuri din cadrul unității de învățământ - in situ- și din afara unității de
învățământ- online, prin intermediul tehnologiei
i) Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic
inspectat/ candidatul, transmite inspectorului școlar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte de
data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire,
toate informațiile necesare pentru accesul la platforma/aplicația informatică utilizată de unitatea
școlară în procesul de învățământ, inclusiv linkul de conectare pentru activitatea online meeting.
ii) Inspectorul școlar/membrii comisiei se va conecta/se vor conecta respectând același
algoritm ca și grupa de elevi care învață în sistem online.
c) Unitatea de învățământ este în scenariul roșu - elevii și cadrele didactice participă la
cursuri din afara unității de învățământ - online, exclusiv prin intermediul tehnologiei
i) Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic
inspectat/ candidatul, transmite inspectorului școlar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte de
data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire,
toate informațiile necesare pentru accesul la platforma/aplicația informatică utilizată de unitatea
școlară în procesul de învățământ, inclusiv linkul de conectare pentru activitatea online meeting.
ii) Inspectorul școlar/membrii comisiei se va conecta/se vor conecta respectând același
algoritm ca și elevii care învață în sistem online, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la care se
desfășoară inspecția.
În oricare dintre situațiile posibile, prezentate mai sus, orice modificare/eroare de
conectare/alte situații neprevăzute care intervin în organizarea și/sau desfășurarea inspecției se va/ se
vor semnala, de către conducerea unității de învățământ, care, împreună cu inspectorul școlar/cu
comisia care realizează inspecția, identifică și adoptă o soluție alternativă pentru finalizarea
activității, fapt care se va consemna în documentele de inspecție – proces-verbal, notă, raport.
Cadrelor didactice care nu dispun de mijloace adecvate organizării și desfășurării procesului
de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei, li se va asigura accesul la echipamentele
unității de învățământ - fie prin acordarea cu titlu de folosință gratuită, pe perioadă determinată, a
unor echipamente și servicii (conexiune la internet, suporturi de stocare etc.), pentru desfășurarea
cursurilor online, fie prin facilitarea participării la cursuri din cadrul unității de învățământ, ca în
situațiile de scenariu didactic hibrid.
5.Pentru organizarea și desfășurarea activităților de inspecție școlară în sistem online – se
vor respecta prevederile Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal, aprobată prin OMEC nr. 5.545/10.09.2020.
6. În cazul organizării și desfășurării activităților de inspecție școlară în
inspectorul școlar/metodistul:

sistem online,

• va solicita cadrului didactic inspectat transmiterea în format electronic a documentelor de
proiectare curriculară și a proiectelor de lecție pentru cele patru activități la care va asista,
precum și a altor documente, în funcție de specificul organizării și desfășurării și de
finalitățile activității didactice;
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• va redacta raportul scris al inspecției și va completa fișele de evaluare a activității
didactice, conform anexelor la metodologiile specifice, documente pe care le va semna și le
va trimite, scanate, pe adresa de e-mail a unității de învățământ în care candidatul a
susținut inspecția.
7. Documentele de inspecție școlară, transmise în format electronic de inspectorul școlar/
metodistul ISJ, vor fi listate, raportul scris se va înregistra în unitatea de învățământ. Directorul
unității de învățământ va desemna o persoană (personal didactic/didactic auxiliar), care va transcrie
raportul scris în registrul de inspecții al unității de învățământ. Directorul unității de învățământ
va verifica corectitudinea transcrierii, va semna și va aplica ștampila instituției, pentru a asigura
conformitatea cu originalul. Raportul scris și fișele de evaluare vor fi anexate registrului de inspecții
al unității de învățământ.
8. Inspecțiile curente pentru acordarea gradelor didactice I și II, neefectuate în anul școlar
2019-2020, se vor efectua până la data de 20 noiembrie 2020, iar celelalte tipuri de inspecții se
vor planifica și se vor desfășura cu respectarea calendarelor specifice.

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane,
prof. Simona VOIN
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