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I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL-CULTURAL CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIEI
Strategia de dezvoltare a învăţământului, promovată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, se înscrie în reperele stabilite de Strategia Ministerului
Educației și Cercetării, pentru dezvoltarea învăţământului preuniversitar şi a Programului de dezvoltare economico-socială a judeţului Caraş-Severin.
Analiza stării învăţământului din judeţul Caraş-Severin este realizată prin raportare la indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne a sistemului.
Diagnoza are în vedere gradul de realizare a obiectivelor formulate în Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean, pentru anul şcolar 2019-2020.
Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin a fost concepută având în vedere următoarele acte normative:
 Constituţia României;
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;
 Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare, precum și legislația subsecventă acestui document legislativ;
 Regulamentul de inspecţie a instituţiilor de educaţie din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul MECTS Nr. 5547/2011;
 Starea învăţământului din judeţul Caraş-Severin în anul 2018-2019;
 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016;
 OMEC nr. 4249/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016;
 Ordinul M.E.N. Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 – 2020;
 OMEC Nr. 4244 din 12 mai 2020 privind modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru
anul școlar 2020-2021;
 Ordinul M.E.N. Nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020;
 Ordinul MEC nr. 4248/13.05.2020 de modificare și completare a OMEN Nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020;
 Ordinul M.E.N. Nr. 4950/30.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020;
 Ordinul MEC Nr. 4307/ 21.05.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020;
 ORDIN 4341/27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalare/recunoașterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a
competențelor lingvistice si digitale – examenul de bacalaureat național 2020;
 Ordinul MEN Nr. 5087/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul licel de stat pentru anul școlar 2020-2021;
 OMEC Nr. 4325/22.05.2020 pentru modificarea și completarea OMEN Nr. 5087/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul licel de
stat pentru anul școlar 2020-2021;
 Ordinul MECȘ Nr. 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat;
 ORDIN Nr. 4326/2020 din 22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020 – 2021;
 O.M.E.C.T.S Nr. 5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completărie
ulterioare;
 OMEC Nr. 4303/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar,
aprobată prin OMECTS Nr. 5561/2011;
 OMEC Nr. 3307/21.02.2020 de aprobare a Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul
preuniversitar de stat in sesiunea 2020;
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OMEC 4261/15.05.2020 pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul
preuniversitar de stat in sesiunea 2020;
Ordinul M.E.N. Nr. 5211/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ;
ORDIN Nr. 4.300/21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018;
O.M.E.N. Nr. 4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor
învăţământului liceal, filiera tehnologică;
ORDIN Nr. 4322/22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei
de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019 – 2020;
Ordin Nr. 4.433/2014 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională;
ORDIN Nr. 4.450/2020 din 3 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării
absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014;
ORDIN MECȘ Nr. 5.033 din 29 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;
ORDIN nr. 4324/22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021;
O.M.E.C.T.S. Nr. 5222/29.08.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a
absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică;
ORDIN Nr. 4323/22 mai 2020 privind modificarea 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, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020;
ORDIN nr. 5.259 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2020-2021;
ORDIN Nr. 4302/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019;
O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat
prin O.M.E.C.Ş. Nr. 3400/2015;
HG Nr. 417/2015 - Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii;
ORDIN Nr. 4.135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin
învățare on-line, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020, emitent Ministerul Educației Naționale.
Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, Guvernul României, Publicat în Mof I
nr. 347 din 29.04.2020. A intrat în vigoare la 29.04.2020.
Ordonanță de urgență - Ministerul Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial Nr. 347/2020, Partea I, privind luarea unor măsuri pentru buna
desfășurare a sistemului de învățământ.
Hotărârea nr. 37 din 7 mai 2020 privind aprobarea Programului național ”Școala de acasă”;
Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ;
Ordinul Nr. 4259 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile
publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;




Ordinul Nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a actiivtății personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată
prin OMECTS nr. 6143/2011;
Alte acte normative subsecvente Legii nr. 1/2011.

II. STRATEGIA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAȘ-SEVERIN PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020
În anul şcolar 2019-2020, analiza stării învăţământului din judeţul Caraș-Severin are în vedere gradul de realizare a priorităţilor formulate în Planul
managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraș-Severin, prin activităţi care au vizat descentralizarea deciziei, eficienţa, competenţa, performanţa la
nivel individual, managerial / instituţional şi sistemic. De asemenea, în perioada marcată de eforturile de prevenire a răspândirii virusului SARS - CoV2, în condițiile
specifice de desfășurare a activității instructiv-educative online din semestrul al doilea al anului școlar 2019-2020, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, a
elaborat Planul județean de intervenție educațională pentru situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar din județul
Caraș-Severin, care a fost transmis tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județ și a stabilit prioritățile de acțiune în plan educațional.
MISIUNE
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin este o instituţie care garantează la nivelul judeţului un sistem educaţional de formare coerent, atractiv,
incluziv şi relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv, realizând o comunicare transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali.
VIZIUNE
În contextul priorităților prevăzute în documentele strategice europene și a realizării obiectivelor sistemului de învățământ românesc, echipa Inspectoratului
Școlar Județean Caraș-Severin își propune să contribuie prin acțiunile sale la:
 realizarea unui demers educațional de calitate pentru obținerea performanțelor școlare;
 creșterea calității actului managerial la nivelul unităților școlare;
 asigurarea egalității de șanse;
 realizarea unor parteneriate eficiente cu impact asupra procesului educațional.
VALORI
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COMPETENȚĂ: în concordanță cu standardele profesionale;
RESPONSABILITATE: în identificarea de soluții și alternative la constrângerile inerente, de natură diversă;
ECHITATE: egalitate de șanse pentru toți / acces la educație pentru toți copiii;
FLEXIBILITATE: în vederea depășirii diverselor obstacole din calea realizării programelor individuale și instituționale;
PERSEVERENȚĂ: în atingerea scopurilor educaționale;
COLABORARE: intra- și interinstituțională locală, regională, națională și internațională;
TRANSPARENȚĂ: în toate activitățile membrilor comunității școlare, în tot ceea ce ne propunem să realizăm.

OBIECTIVELE PLANULUI MANAGERIAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAȘ-SEVERIN, 2019-2020
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraș-Severin îşi propune să asigure calitatea procesului instructiv-educativ în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării
învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul European. În acest context, esenţială este analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi, cadre didactice,
managerii instituţiilor de învăţământ, precum şi de personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraș-Severin şi, în funcţie de performanţe, stabilirea strategiilor de
îmbunătăţire a activităţii specifice fiecărui nivel de învăţământ
ŢINTE STRATEGICE
În domeniul educaţiei se conturează următoarele obiective majore:
 Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant;
 Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul de stat şi privat;
 Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării;
 Modernizarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţe;
 Promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanta, concordant cu statutul cadrelor didactice în societate;
 Realizarea unui sistem legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ precum şi garantarea egalităţii
de şanse la accesul la educaţie.
În concordanţă cu aceste politici educaţionale promovate de către M.E.C., I.S.J. Caraş-Severin îşi propune adaptarea acestora la specificul judeţului,
concretizate în următoarele ţinte strategice:

Domeniul MANAGEMENT CURRICULAR
Coordonarea implementării politicilor educaţionale naționalepentru asigurarea unui învăţământ judeţean
de calitate.
ŢINTA STRATEGICĂ 2 :
Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii,
în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;
Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ŢINTA STRATEGICĂ 1 :

Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale.
ŢINTA STRATEGICĂ 4 :
Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă
calificare profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă.
Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE
ŢINTA STRATEGICĂ 3 :

ŢINTA STRATEGICĂ 5 :
ŢINTA STRATEGICĂ 6 :
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Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente.
Menținerea, reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii şi bazei materiale a unităţilor de învăţământ din judeţ.

Domeniul MANAGEMENTUL RELAŢIILOR COMUNITARE ŞI SISTEMICE
ŢINTA STRATEGICĂ 7 :
ŢINTA STRATEGICĂ 8 :

Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi
economici, sindicate, ONG-uri;
Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin valorificare
parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural

Domeniul MANAGEMENT CURRICULAR
ŢINTA STRATEGICĂ 1 :
Obiectiv 1 :
Obiectiv 2 :
Obiectiv 3 :
Obiectiv 4 :

Implementarea a curriculum-ului naţional şi asigurarea corelaţiei optime dintre acesta şi curriculum-ul local pentru garantarea viitorului academic
si profesional al elevilor având ca finalitate învăţarea independentă şi autonomă pe întreg parcursul vieţii;
Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională;
Aplicarea instrumentelor demonitorizare şi evaluare a activităţii instructiv-educative, prin toate tipurile de inspecţie şcolară, în unităţile de
învăţământ din județul Caraș-Severin;
Asigurarea educaţiei specializate pentru toţi copiii/elevii cu dizabilităţi; creșterea calității educației speciale prin realizarea de adaptări curriculare și
planuri de intervenție personalizate în concordanță cu particularitățile de dezvoltare ale elevilor.

ŢINTA STRATEGICĂ 2 :

Obiectiv 1 :
Obiectiv 2 :
Obiectiv 3 :
Obiectiv 4 :

Coordonarea implementării politicilor educaţionale naționale pentru asigurarea unui învăţământ judeţean de
calitate.

Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, în
vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;

Facilitarea comunicării între structurile administraţiei județene şi locale şi unităţile şcolare, promovând un dialog permanent, deschis, flexibil între
partenerii sociali şi educaţionali în vederea adaptării ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă;
Garantarea calităţii procesului instructiv-educativ în învăţământul tehnic prin monitorizarea aplicării curriculumului și a standardelor;
Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetelor, laboratoarelor tehnologice şi atelierelor de profil din unităţile şcolare din învăţământul profesional şi
tehnic;
Implementarea învăţământului profesional dual în judeţul Caraş-Severin.

Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ŢINTA STRATEGICĂ 3 :
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Asigurarea unui management performant şi responsabil la nivelul unităţilor de învăţământ pentru realizarea
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi testările internaţionale.

Obiectiv 1 :
Obiectiv 2 :
Obiectiv 3 :
Obiectiv 4 :
Obiectiv 5 :

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţia şcolară de toate tipurile urmărindu-se optimizarea activităţilor manageriale prin
aplicarea corectă şi rapidă a prevederilor legislaţiei în vigoare.
Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin:
 prevenirea şi reducerea absenteismului
 consolidarea progresului şcolar prin tratarea diferenţiată și individualizarea predării-învăţării-evaluării.
Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ
Promovarea educației incluzive.
Consilierea managerilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice în vederea accesului la proiecte cu finanţare externă care pot asigura şi
formarea profesională a cadrelor didactice.

ŢINTA STRATEGICĂ 4 :
Obiectiv
Obiectiv
Obiectiv
Obiectiv

1
2
3
4

:
:
:
:

Obiectiv 5 :

Centrarea managementului resurselor umane pe atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă calificare
profesională și cu performanțe în activitatea instructiv-educativă.

Asigurarea încadrării unităţilor şcolare din judeţ cu personal didactic calificat.
Formarea continuă a cadrelor didactice prin grade didactice şi reconversie profesională / completare de studii/masterate / doctorate.
Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional.
Promovarea unui management al resursei umane în învăţământul preuniversitar care să asigure pentru fiecare unitate şcolară cea mai bună resursă
umană posibilă.
Identificarea şi implicarea în activitatea de mentorat a celor mai competente cadre didactice; dezvoltarea corpului de mentori şi metodişti ai ISJ
Caraş-Severin.

Domeniul MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE
ŢINTA STRATEGICĂ 5 :
Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente.
Obiectiv 1 : Identificarea, gestionarea, valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente.Monitorizarea folosirii eficiente a resurselor materiale şi financiare în
vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite.
Obiectiv 2 : Consilierea managerilor unităţilor de învăţământ privind construcţia şi execuţia bugetară.
Obiectiv 3 : Atragerea de fonduri extrabugetare pentru motivarea elevilor și cadrelor didactice care obțin performanțe școlare, precum şi pentru susţinerea
cursurilor de formare ale cadrelor didactice.
ŢINTA STRATEGICĂ 6 :

Menținerea, reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii şi bazei materiale a unităţilor de învăţământ din
judeţ.

Obiectiv 1 : Atragerea de resurse materiale şi financiare pentru îmbunătăţirea bazei materiale în învăţământul preuniversitar din judeţ
Obiectiv 2 : Identificarea de proiecte cu finanţare externă care oferă posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale a unităţilor de învăţământ din judeţ.

Domeniul MANAGEMENTUL RELAŢIILOR COMUNITARE ŞI SISTEMICE
ŢINTA STRATEGICĂ 7 :
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Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi
economici, sindicate, ONG-uri;

Obiectiv 1 :
Obiectiv 2 :

Intensificarea colaborării ISJ Caraş-Severin cu autorităţile publice locale şi cu ONG-urile care acţionează în domeniul educaţional şi al formării
profesionale, cu asociaţii ale minorităţilor, pentru asigurarea unui mediu şcolar favorabil educației permanente.
Promovarea voluntariatului în rândul comunității locale - derularea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară

ŢINTA STRATEGICĂ 8 :

Obiectiv 1 :
Obiectiv 2 :
Obiectiv 3 :

Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin valorificarea
parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potenţialului multicultural.

Asigurarea cunoaşterii în toate unităţile de învăţământ a legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind participarea acestora
la programe/proiecte externe.
Derularea de proiecte finanţate prin programul Comisiei Europene - Long Life Learning sau prin Fondul Social European.
Organizarea de cursuri de formare privind scrierea de proiecte cu finanţare externă. Promovareaexemplelor de bună practică în domeniul scrierii
şi derulării de proiecte cu finanţare externă.

Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4135/21.04.2020 privind aprobarea Instructiunii privind asigurarea
continuitatii cursurilor din invatamantul preuniversitar si Planului național de interventie educationala pentru situatia suspendarii cursurilor in
În baza prevederilor

învățământul preuniversitar nr. 93/RLB/22.04.2020 elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratl Școlar Județen Caraș-severin a elaborat Planul
județean de intervenție educaționalăpentru situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar din județul Caraș-Severin,
care a fost transmis tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județ și stabilește prioritățile de acțiune în plan educațional în contextul pandemic existent.
Plan județean de intervenție educațională
pentru situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar din județul Caraș-Severin
Nr.

Direcţii de acţiune

Măsuri la nivelul ISJ

Termen

Responsabili

crt.
1.

Asigurarea

cadrului

legal

pentru desfăşurarea activităţii
didactice în mediul on-line

Transmiterea în reţeaua unităţilor de învăţământ
preuniversitar din judeţ a O.M.E.C. nr. 4135/21.04.2020
privind aprobarea Instrucţiunii pentru crearea şi/sau
întărirea
capacităţii
sistemului
de
învăţământ
preuniversitar prin învăţare on-line, dar şi a Instrucţiunii,
publicate în M.O. al României nr. 331/23.04.2020

24 aprilie
2020

Transmiterea în reţeaua unităţilor de învăţământ 24 aprilie
preuniversitar din judeţ a adresei ISJ CS nr. 2020
3356/24.04.2020 privind continuarea procesului de învăţare
on-line la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din
judeţul Caraș-Severin
24 aprilie
2020
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Inspector Școlar General

Inspector Școlar General

Inspector Școlar General

Constituirea grupului de lucru, prin decizia inspectorului
şcolar general, pentru elaborarea Planului județean de

intervenţie educaţională pentru situaţia suspendării
cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar din
județul Caraș-Severin
Elaborarea, aprobarea şi comunicarea în reţeaua
unităţilor de învăţământ preuniversitar a Planului

28.04.2020

județean de intervenţie educaţională pentru situaţia
suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar din județul Caraș-Severin

2.

Colaborarea
şi
comunicarea
permanentă cu toţi partenerii
educaţionali, în vederea asigurării
resurselor necesare desfăşurării
activităţii online

Actualizarea fişelor posturilor cadrelor didactice,
incluzând atribuţii specifice şi indicatori de performanţă
referitori la proiectarea, realizarea şi evaluarea
activităţilor de învăţare online

28.04.2020

Utilizarea
portalului
Digital
pe
educred.ro
(https://digital.educred.ro), ca totalitate a platformelor
de e-learning şi a resurselor de învăţare online asigurate
şi, după caz, validate şi recomandate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Organizarea unor videoconferințe, prin intermediul
aplicației ZOOM/MEET.GOOGLE /WHATSAPP, de către
inspectorii școlari, cu directorii unităților de învățământ
din zona de responsabilitate

Săptămânal, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile
Săptămânal,
în perioada în
care
sunt
suspendate
cursurile

Organizarea unor videoconferințe, prin intermediul
aplicației ZOOM/MEET.GOOGLE /WHATSAPP, de către
inspectorii școlari, cu profesorii metodiști/ membri ai
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Elaborare:
Compartimentul Curriculum și
Inspecție Școlară
Avizare și aprobare:
Consiliul de Administrație al ISJ CS
Comunicare:
Inspectori școlari
Directori unități școlare
Sindicate
Inspector Școlar General
Inspector Școlar General Adjunct
Domeniul Management
Inspector şcolar management
instituţional
Directori unități de învățământ
și unități conexe
Inspector Școlar General
Inspector Școlar General Adjunct
Domeniul Curriculum și Inspecție
Școlară
Inspectori școlari
Compartimentul Informatizare ISJ CS
Directori unități de învățământ
și unități conexe
Inspectori școlari cu responsabilități
de zonă geografică
Directori unități de învățământ
și unităților conexe
Inspectorii școlari
Profesorii
metodiști
la
nivelul
disciplinelor/
învățământului
preșcolar/primar/special și special
integrat

Consiliului consultativ/ responsabili de cerc pedagogic
de la nivelul disciplinei coordonate
Colaborarea cu administraţia publică județeană și locală
prin intermediul unităților de învățământ, în vederea
stabilirii de măsuri pentru facilitarea conectării elevilor la
mediul online (asigurarea echipamentelor informatice și
a conectării la internet)

3.
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Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspector Școlar General
Inspectori Școlari Generali Adjuncți
Inspectori școlari
Directori unități de învățământ
și unități conexe

Transmiterea unei adrese către ANCOM cu privire la
solicitarea implementării măsurilor specifice, în cel mai
scurt timp posibil, în vederea acoperirii cu semnal de
telefonie mobilă şi Internet a zonelor geografice de la
nivelul judeţului care în prezent
nu beneficiază de
aceste servicii

28.04.2020

Inspector Școlar General

Colaborarea cu Primăria Municipiului Reșița, cu
organizații non-guvernamentale, cu agenți economici
pentru dezvoltarea de resurse educaționale deschise,
platforme de învățare on-line, aplicații digitale și alte
resurse care pot facilita și asigura suport pentru
activitatea de învățare on-line

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspector Școlar General
Inspectori Școlari Generali Adjuncți
Inspectori școlari
Directori unități de învățământ
și unități conexe

Transmiterea raportărilor cu privire la organizarea și
desfășurarea activităților suport pentru învățarea on-line
către Ministerul Educației și Cercetării

Săptămânal,
conform
solicitării MEC

Inspector Școlar General

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspector Școlar General
Inspector Școlar General Adjunct
Domeniul Management
Inspectori școlari
Director CCD CS
Directori unități de învățământ și
unități conexe

Realizarea procesului de învăţare Analiza nevoii de formare a personalului didactic (inclusiv
online
pentru învățământul preșcolar) de la nivelul județului
pentru utilizarea instrumentelor de lucru necesare
activității de predare on-line și organizarea unor sesiuni
de formare în acest sens
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Facilitarea organizării sesiunilor de formare şi de
webinare adresate cadrelor didactice pentru utilizarea
instrumentelor de lucru utile în activitatea de învăţare
on-line, în colaborare cu autorităţi şi instituţii publice şi
alţi parteneri

Permanent, în
perioada
în
care
simt
suspendate
cursurile

Inspector Școlar General
Inspector Școlar General Adjunct
Domeniul Management
Inspectori școlari
Director CCD CS
Directori unități de învățământ și
unități conexe
Inspector școlar general
Inspector școlar pentru educație
timpurie
Directori din unităţile de învăţământ
preşcolar
Profesori metodiști pentru educație
timpurie

Identificarea și valorificarea exemplelor de bună practică
în ceea ce privește activitatea de predare-învățareevaluare on-line specifică educației timpurii, care se pot
utiliza în învățământul preșcolar .

Permanent, în
perioada
în
care
simt
suspendate
cursurile

Diseminarea și utilizarea de resurse de antrenament de
tip test și bareme de evaluare și notare necesare
pregătirii individuale pentru susținerea evaluării
naționale a elevilor de clasa a VIII-a și a examenului
național
de bacalaureat
Identificarea și valorificarea exemplelor de bună practică
în ceea ce privește activitatea de predare-învățareevaluare on-line, prin postarea pe site-ul ISJ CS a unor
resurse educaționale pentru toate disciplinele și
nivelurile de învățământ, la secțiunea ȘCOALA ONLINE CĂRĂȘANĂ
Identificarea și aplicarea unor metode și modalități de
susținere a activității pentru elevii cu cerințe educaționale
speciale (grupuri pe WhatsApp, Facebook, messenger, linii
telefonice, postarea pe site-ul unităților de învățământ
special a unei baze de date care cuprinde fișe de lucru,
activități specifice pentru elevii cu CES din unitățile de
învățământ special și pentru cei integrați în învățământul
de masă – ȘCOALA ON-LINE)

Săptămânal, în
perioada
de
suspendare a
cursurilor

Inspector Școlar General
Inspector Școlar General Adjunct
Domeniul Curriculum și Inspecție
Școlară
Inspectori școlari
Directori unități de învățământ

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspectori școlari
Profesori metodiști
Membri ai Consiliilor consultative de
la nivelul disciplinelor
Responsabili de cercuri pedagogice
Biroul Informatizare din cadrul ISJ CS

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspector școlar general
Inspector școlar pentru învățământ
special
Directori unități de învățământ
special

4.

5.
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Desfășurarea
activității
de
consiliere
psihopedagogică/terapie logopedică on-line de către
consilierii școlari/logopezi prin facilitarea accesului
acestora la platformele educaționale utilizate de către
unitățile de învățământ în care au postul normat;

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspector școlar general
Inspector școlar pentru învățământ
special
Director CJRAE CS

Consilierea privind evaluarea și orientarea școlară și
profesională a elevilor cu CES la distanță, acordată
părinților/ tutorilor legali și cadrelor didactice;
Informarea în domeniul educației incluzive pentru
preșcolari/ elevi, părinți/ tutori și cadre didactice;

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile, între
orele 10.0014.00

Inspector școlar general
Inspector școlar pentru învățământ
special
Director CJRAE CS

Coordonarea şi monitorizarea Comunicarea informaţiilor cu privire la deciziile adoptate la în funcţie de
organizării
şi
desfăşurării nivel naţional și județean pe durata suspendării cursurilor, necesitate
activităţilor
suport
pentru care au impact asupra activităţii unităților de învăţământ
învăţarea on-line în învăţământul
preuniversitar
Comunicarea modului de organizare și desfășurare a Săptămânal
activităților on-line de către unitățile de învățământ către
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
Analizarea situaţiilor deosebite apărute în procesul de Permanent, în
învăţare on-line în perioada în care sunt suspendate perioada
în
cursurile, semnalate de către cadrele didactice şi directorii care
sunt
unităților de învățământ preuniversitar şi soluţionarea suspendate
acestora cu celeritate
cursurile

Inspector școlar general
Inspectori școlari generali adjuncți
Inspectori școlari
Biroul Informatizare din cadrul ISJ CS

Realizarea
instrumentelor
de Monitorizarea completării în SIIIR de către unitățile școlare
colectare a datelor din sistemul de a informațiilor relevante pentru susținerea și îmbunătățirea
învăţământ
accesului la învățare a beneficiarilor sistemului de educație
din județul Caraș-Severin

Inspector Școlar General
Comisia județeană de monitorizare a
activităților derulate prin SIIIR la
nivelul județului Caraș-Severin

Permanent, în
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile
Monitorizarea modului de elaborare a instrumentelor de Permanent, în
evaluare aplicate on-line, în vederea înregistrării perioada
în
progresului elevilor
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspector Școlar General Adjunct
Domeniul Management
Biroul Informatizare din cadrul ISJ CS
Inspector Școlar General
Inspectori Școlari Generali Adjuncți
Inspector școlari

Inspector Școlar General
Inspectori Şcolari Generali Adjuncți
Inspectori școlari

Monitorizarea modului în care a fost valorificată de către
cadrele didactice activitatea pentru învățarea on-line,
desfășurată în perioada suspendării cursurilor, prin
calificativ / notă, cu acordul elevului / părintelui / tutorelui
legal

6.

La
reluarea
cursurilor
în
unitățile
de
învățământ

Inspector Școlar General
Inspectori Şcolari Generali Adjuncți
Inspectori școlari cu responsabilități
de zonă geografică

Elaborarea, analizarea, aplicarea și interpretarea unor Permanent, în
chestionare de impact pentru colectarea feed-backului de perioada
în
la elevi, părinți, cadre didactice
care
sunt
suspendate
cursurile
Reglarea procesului de predare- Adoptarea măsurilor care se impun în vederea creșterii De câte ori
învăţare-evaluare în mediul online calității activității de predare-învățare-evaluare on-line, este cazul
prin utilizarea datelor rezultate urmare a interpretării chestionarelor aplicate
din feedback
Raportarea, colectarea și analizarea informațiilor cu privire Permanent, în
la activităţile derulate în unităţile de învăţământ
perioada
în
care
sunt
suspendate
cursurile

Inspector Școlar General
Biroul Informatizare din cadrul ISJ CS
Inspectori școlari
Director CJRAE CS

Monitorizarea realizării planurilor de recuperare și a
planurilor remediale pentru elevii care, din motive obiective,
nu au putut participa la activitățile on-line, în perioada în
care au fost suspendate cursurile în unitățile de învățământ
preuniversitar din judeţ

III.

La
reluarea
cursurilor
în
unitățile
de
învățământ
preuniversitar
din judeţ

Inspector Școlar General
Inspectori Școlari Generali Adjuncți
Inspectori școlari
Inspector Școlar General
Inspectori Școlari Generali Adjuncți
Inspectori școlari
Directori unități de învățământ
Director CJRAE
Directori unități conexe
Inspector Școlar General
Inspectori Școlari Generali Adjuncți
Inspectori școlari cu responsabilități
de zonă geografică

ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

Activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin a fost racordată la obiectivele majore care structurează politica educaţională a Guvernului României, la
priorităţile politicii educaţionale şi direcţiile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării, respectiv:
 asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;
 conceperea unui curriculum pentru învăţământul preuniversitar centrat pe competenţe;
 asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională;
 reforma structurală în domeniul resursei umane implicate în educaţie;
 dezvoltarea instituţională şi stimularea educaţiei permanente;
 reforma educaţiei timpurii - transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;
 reconstrucţia învăţământului în mediul rural;
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deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către comunitate, către societate şi către mediile: social, economic şi cultural.
compatibilizarea europeană prin dezvoltarea instituţională şi promovarea educaţiei permanente;
creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor.

Activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin a avut la bază următoarele principii:
 Principiul comunicării şi transparenţei – furnizarea de informaţii complete şi corecte privind politica educaţională, programele, proiectele şi strategiile
instituţiei;
 Principiul participării - consultarea şi participarea tuturor partenerilor implicaţi în educaţie în procesul adaptării şi implementării politicii educaţionale la
nivelul judeţului;
 Principiul responsabilităţii – stabilirea clară a funcţiilor şi rolurilor deţinute la nivelul instituţiei şi asumarea responsabilităţii pentru activitatea acesteia;
 Principiul eficienţei – elaborarea şi aplicarea în termen a programelor şi strategiilor educaţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şi specificul judeţului;
 Principiul coerenţei – aplicarea politicii educaţionale în mod coerent, inteligibil pentru beneficiarii şi receptorii acestei

Analiza SWOT a activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin la sfârşitul anului şcolar 2019– 2020
Analiza mediului intern:
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PUNCTE TARI
Organizarea corespunzătoare din punct de vedere al respectării
legislației și a procedurilor de organizare și desfășurare a examenelor
și concursurilor școlare;
Existența în graficul de inspecție școlară a perioadelor la dispoziția
inspectorilor de specialitate;
Dimensionarea corectă și realistă a proiectului planului de școlarizare;
Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din
învăţământul preuniversitar;
Colaborarea cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale;
Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice,
normarea, mişcarea de personal didactic;
Implicarea si consultarea permanentă a Consiliului Elevilor şi creşterea
importanţei acestuia în viaţa şcolii;
Promovabilitatea ridicată la examenul de certificare a calificărilor
profesionale;
Activitatea de monitorizare și control a activității din unitățile de
învățământ particular;



PUNCTE SLABE
Slaba valorificare a rezultatelor înregistrate în urma inspecțiilor
efectuate;



Existența unui număr de unități de învățământ care nu asigură servicii
educaționale de calitate, înregistrând rezultate slabe la examenele
naționale;



Acoperirea incompletă a rețelei școlare cu profesori de sprijin, cu
profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, cu
logopezi etc, raportat la creșterea numărului de elevi cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă;



Proiectarea în unele
şcoli
a unor
improvizate, nerelevante, nerealiste;



Eficienţa scăzută şi formalismul activităţilor de formare continuă la
nivelul comisiilor metodice din şcoli;



Disfuncţionalităţi sau comunicare formală, în relaţia şcoală-familie şi,
în unele cazuri, în relaţia şcoală-autorităţi locale;

documente manageriale
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Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională care
contribuie la asigurarea unor resurse umane cu pregătire managerială
bună (inspectori, directori, profesori metodişti, cadre didactice
calificate superior - mentorat, masterat în management educaţional);
Creşterea numărului de parteneriate educaţionale, de programe
specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare;
Existenţa revistei Şcoala Caraș- Severineană, revistă a Casei Corpului
Didactic, publicaţie destinată promovării experienţei și exemplelor de
bună practică locale;
Tendinţa de diminuare a numărului de norme încadrate prin cumul sau
plata cu ora;
Existenţa cabinetelor şcolare şi interşcolare de asistenţă
psihopedagogică;
Reducerea decalajului existent între şcolile din mediul urban şi cele din
mediul rural, în privinţa atragerii şi a menţinerii personalului didactic
calificat;
Accesul la educaţia timpurie pentru copiii de vârstă preşcolară, inclusiv
pentru cei care aparţin unor grupuri dezavantajate şi grupuri
vulnerabile;
Existenţa ofertei de calificare bazate pe documente de planificare
strategică pe termen lung, corelate la toate nivelurile decizionale: al
unităţii şcolare (PAS), la nivel local şi regional (PRAI, PLAI);
Dezvoltarea unei comunicări eficiente cu mass-media prin
repoziționarea instituției în raport cu relația ISJ CS-Presă- Unități de
învățământ;
Gestionarea continuă a modului de mediatizare a activității instituției și
a unităților din rețeaua școlară.
Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare online,
webinarii – spre domeniile de interes, pentru predarea on-line;
Accesarea unui număr mare de resurse educaționale online;
Relații de colaborare cu familiile copiilor, mult mai susținute;
Diversitate în abordarea tematică a ședințelor de consiliere;
Competențe TIC exersate și valorificate în e - Learning;
Exercițiu dobândit în utilizarea instrumentelor hardware;






















Utilizarea preponderent a metodelor tradiţionale de instruire, educare
şi evaluare;
Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea
problematicii şi a documentelor de strategie educaţională privind
asigurarea calităţii în educaţie;
Resurse umane insuficiente;
Existenţa de unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare;
Formalism în funcţionarea Comisiei pentru implementare SCIM în
şcoli;
Activitatea de inspecţie şcolară nu acoperă în totalitate componenta de
consiliere şi îndrumare;
Existenţa unor oferte de calificare neactualizate, bazate pe nevoia de
conservare a posturilor şi catedrelor;
Abilități tehnice și digitale scăzute de utilizare a device-urilor de către
elevii cu CES;
Sprijinul personalizat nu se poate face online/ la distanță pentru copiii
cu nevoi speciale de învățare;
Lipsa unor competențe de utilizare în contexte didactice autentice a
noilor tehnologii face dificilă alegerea și utilizarea unor
platformededicate pentru activități didactice în mediul online;
Învățarea online nu oferă întotdeauna feedback-ul necesar, obiectiv
referitor la însușirea achizițiilor;
Lipsa unui computer/elev, deficiențe de conectivitate;
Dificultatea desfășurării predării în regim online a disciplinelor ce
presupun activitate fizică, exemple practice și relații de apropriere
emoțională (terapii specifice si de compensare, stagii de practică etc.)
Insuficiența informațiilor tehnice din partea profesorilor de a crea
conținuturi captivante adaptate diferitelor situații întâmpinate în
predarea online;
Pentru evaluarea elevilor cu CES în cadrul SEOSP se extinde timpul
între evaluări din cauza măsurilor impuse în noul context provocat de
COVID-19, scăzând astfel numărul de elevi evaluați;
Absența unui sediu propriu al ISJ CS;
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Asigurarea necesarului de materiale igienizante pentru revenirea
elevilor în spațiile școlare și alte resurse specifice perioadei de
pandemie: lămpi UVT., covorașe dezinfectante etc.
Diseminarea și valorizarea rezultatelor pozitive și a produselor finale
realizate în cadrul activităților la distanță, atât pe site-ul unităților de
învățământ special din județ, cât și pe site-ul ȘCOALA ONLINE
CĂRĂȘEANĂ;

OPORTUNITĂȚI
Derularea proiectului național CRED pentru îmbunătățirea formării
personalului didactic;
Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea,
organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale în vederea
implicării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;
Deschiderea Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița pentru colaborarea
cu ISJ CS în domeniul formării personalului didactic;
Interesul agenților economici pentru stabilirea de parteneriate în
vederea dezvoltării învățământului profesional dual; sprijinirea
şcolarizării elevilor din învăţământul profesional de 3 ani prin acordarea
bursei profesionale;
Interesul elevilor de a se implica în activităţi extraşcolare şi de a
participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;
Facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi de formare
profesională; existenţa cursurilor acreditate de formare profesională
CNFP şi CNFPA oferite de CCD, universităţi şi ONG-uri;
Participarea Inspectoratului Şcolar Județean CaraȘ-Severin
ca
partener la proiecte finanţate din fonduri structurale;
Capacitatea unor unităţi şcolare şi a Inspectoratului Județean CarașSeverin de a obţine fonduri extrabugetare;
Colaborarea cu Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul de
Poliție Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliţia
Locală, Direcţia Judedețeană de Sănătate Publică, Agenţia Județeană



AMENINȚĂRI
Scăderea puterii economice a familiei, ceea ce contribuie la creşterea
abandonului şcolar;



Veniturile mici ale părinților, sub nivelul de subzistență, influențează
activitatea
copiilor, neasigurând confortul minim (hrană,
îmbrăcăminte, încălțăminte) sau mijloace de învățare online;



Declinul demografic;



Existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa muncii;



Lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar cadrele didactice cu
rezultate deosebite în procesul educativ ;



Interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi
rezolvarea problemelor şcolii;



Existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism
şi de abandon şcolar, în unele unităţi, în special din zonele şi regiunile
defavorizate;



Încadrarea, cu dificultate, a unităţilor cu efective mici, din zone
izolate, cu personal didactic titular sau calificat;










de Ocupare a Forţei de Muncă, primării, Instituția Prefectului - judeţul
Caraș-Severin, mass-media locală;
Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate sau cu
cerinţe educaţionale speciale prin programe guvernamentale;
Accesul gratuit al personalului didactic şi didactic-auxiliar la programele
de formare continuă şi de perfecționare online;
Plan de acțiune pentru educație digitală, adoptat în cadrul Politicilor de
coeziune de către Comisia Europeană cu un buget aprobat de 37
miliarde de euro pentru statele membre;
Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din
transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în
bugetul MOC, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital
- unități de învățământ preuniversitar de stat;
Consiliul Județean și autoritățile locale dispuse să sprijine și să susțină
desfășurarea activităților școlare din sistemul online;
Folosirea părinților ca resursa în procesul instructiv – educativrecuperator;



Inexistenţa unui buget planificat acordat formării la nivelul unităţilor
şcolare;



Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de formare
/ perfecţionare;



Lipsa fondurilor necesare funcţionării şi stimulării activităţii din
centrele de excelenţă;
Incapacitate de adaptare a copiilor CES, cu deficiențe severe, datorată
background- urilor patologice la noile structuri de desfășurare online,
datorate procesului educațional-recuperator;








Inegalitatea de șanse la educație (fără acces la internet, venituri
precare, familii numeroase, nivel scăzut de educație al părinților, lipsa
resurse proprii, laptop, tablete etc.)
Nivelul scăzut al competențelor digitale ale elevilor cu CES;
Lipsa spațiului fizic instituțional, adecvat asigurării distanței sociale
pentru desfășurarea cursurilor;

ANALIZA PSIHO–SOCIO–DEMOGRAFICĂ A POPULAŢIEI ŞCOLARE
În conformitate cu datele recensământului populaţiei din 2011, şi datele publicate în Anuarul Statistic 2013, populaţia Regiunii Vest, cu 1.828.313 de
locuitori înregistraţi reprezintă 9% din populaţia României (20.121.641 locuitori), cu o distribuţie neuniformă între judeţele regiunii: judeţul Arad cu 430.629
locuitori, Caraş Severin cu 274 277 locuitori, Hunedoara cu 418.565 locuitori şi judeţul Timiş cu 683.540 de locuitori.
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Figura 1

Evoluţia populaţiei totale în judeţele
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Sursa: Sursa: INS , Baza de tate TEMPO
În Regiunea Vest şi în judeţul Caraş-Severin avem de-a face cu o scădere constantă de populaţie, pe fondul declinului economic, sporului
natural negativ şi al soldului negativ al migraţiei din ultimii ani.
Tendinţa se menţine până în anul 2025, pe fondul declinului economic, sporului natural negativ şi a soldului negativ al migraţiei din ultimii ani.
Principalii indicatori demografici ai judeţului Caraş-Severin sunt puternic influenţaţi de faptul că în general, predomină modelul familial cu 1-2 copii.

Tabelul II.1. Evoluţia populaţiei proiectate pe judeţe, regiune şi ţară în perioada 2003-2025
An
Judeţe
Caraş-Severin
Total Regiunea Vest

2003

333900
1946700

2005

332300
1936700

Total România
21733 600
21614700
* valori provizorii înregistrate la recensământul din 2011

2010

327100
1904200
21226300

2011*
274277

2015

[locuitori ]
2020

2025

320000
1861900

310900
1809100

300100
1746000

20696600

20026400

19243400

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul
2025, p.21.

În ceea ce priveşte densitatea populaţiei, judeţul Caraş-Severin are cea mai mică densitate din regiune (38,4 loc / km2 _ anul 2007), situându-se
pe penultimul loc la nivel naţional.
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale, judeţul Caraş-Severin prezintă diferenţe mici între populaţia concentrată în
mediul urban. Conform recensamantului din 2011, din totalul populaţiei stabile 144,2 mii persoane aveau domiciliul/reşedinţa în municipii şi oraşe (52,6%), iar
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130,1 mii persoane locuiau în comune (47,4%). Din punctul de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Caraş-Severin se situează pe locul 36 în ierarhia
judeţelor.
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale, conform Recensamantului din 2011, în judeţul Caraş-Severin, din totalul populaţiei stabile
295,5 mii personae, 160,5 mii persoane aveau domiciliul/reşedinţa în municipii şi oraşe (36,67%) iar 135,0 mii persoane locuiau în comune (63,33 %). Din punctul
de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Caraş-Severin se situează pe locul 36 în ierarhia judeţelor (Tabelul II.2.)
Tabelul II.2.
Structura populaţiei rezidente, pe sexe şi medii rezidenţiale, la 20 octombrie 2011
Regiunea
Judeţul
TOTAL
Urban
Rural
URBAN
RURAL
Vest
Total Vest
Total România

Caraş-Severin

Masculin
48,67%
48,38%
48,65%

Feminin
51,33%
51,62%
51,35%

Masculin
48,19%
47,88%
47,76%

Feminin
51,81%
52,12%
52,24%

Masculin
49,98%
49,24%
48,73%

Feminin
50,02%
50,76%
51,27%

36,67%
45,60%
39,33%

63,33%
54,40%
60,67%

Potrivit datelor publicate de INS, la 1 iulie 2015, populaţia după domiciliu a judeţelor, municipiilor şi oraşelor din judeţul Caraş-Severin este următoarea:
“municipiul Reşiţa (89, 009 persoane), municipiul Caransebeş (30 581 persoane), oraşul Bocşa (19, 116 persoane), oraşul Moldova Nouă (13,626 persoane),
oraşul Oraviţa (13, 424 persoane), oraşul Oţelu Roşu (12,717 persoane), oraşul Anina (9, 351 persoane) şi oraşul Băile Herculane (5.204 persoane). În municipii
şi oraşe trăiesc 160.550 persoane, reprezentând 54,3% din totalul populaţiei stabile1.
Analizele demografice realizate la nivelul Uniunii Europene arată că începând cu anul 2010 populaţia va creşte de la 499 mil. locuitori la 520 mil. locuitori
în 2035, după care se va înregistra o scădere la 515 mil. locuitori în 2050. În reprezentarea grafică de mai jos, piramida populaţiei pe sexe şi vârste va înregistra
o creştere a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 50-70 de ani în perspectiva anului 2060, concomitent cu scăderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0 -20 de ani.
Conform studiului, statele membre care au dezvoltat politici privind sprijinirea copiilor şi reconcilierea vieţii de familie cu cariera au cele mai mari rate de
fertilitate. Imigrarea aduce o contribuţie semnificativă la reînnoirea populaţiei. Vârsta medie în UE este în prezent de 39 de ani, dar până în 2050 ar putea ajunge
la 49 de ani, ceea ce va însemna mai mulţi pensionari şi mai puţine braţe de muncă.
Analizând piramida vârstelor proiectată pentru România comparativ cu Uniunea Europeană se constată că decalajele vor fi mult mai mari între grupele de
vârstă analizate. În perioada 2010 -2050, populaţia României va înregistra o scădere semnificativă de la 21 mil. în 2010 la 18 mil. în 2050 conform datelor furnizate
de Eurostat.
În ceea ce priveşte judeţul Caraş-Severin, începând cu anul şcolar 2007/2008 populaţia şcolară totală a cunoscut o dinamică negativă fenomen manifestat
în paralel cu scăderea populaţiei totale a judeţului. Scăderea totală pe toate nivelurile de pregătire este evidenţiată pe perioada de timp studiată.
Principalele evoluţii în privinţa populaţiei preşcolare şi a celei şcolare sunt ilustrate de următorii indicatori:
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Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate în perioada 2010-2020:
Judeţe
Grupe de vârsta
2010
3-6 ani
12200
7-14 ani
25200
Caraş-Severin
15-24 ani
45500
Total
82900

2015
11900
25000
36300
73200

2020
10800
24200
32500
67500

3-6 ani
68200
66000
60400
7-14
ani
145000
139700
134500
Total
Regiunea Vest
15-24 ani
263700
213900
186800
Total
476900
419600
381800
3-6 ani
827000
793000
715000
7-14 ani
1717600 1673500 1595700
România
15-24 ani
2906300 2358100 2121500
Total
5450900 4824500 4432200
Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, pp.34-37.
Referitor la tendinţele evoluţiei populaţiei şcolare în perioada 2007 – 2016 se remarcă un trend descrescător la nivelul învăţământului liceal şi crescător la
nivelul învăţământului postliceal; la nivelul învăţământului profesional se remarcă scăderea populaţiei şcolare în intervalul 2007-2012, o dată cu introducerea
învăţământului profesional de 3 ani se remarcă tendinţa de creştere a populaţiei şcolare; descreşte populaţia şcolară din învăţământul primar, gimnazial şi
profesional; nivelul preşcolar şi învăţământul special se menţine aproximativ constant. Reducerea populaţiei şcolare la nivel primar şi gimnazial va avea efecte în
anii următori în sensul scăderii cifrei de şcolarizare pentru nivelele superioare.

nr. elevi

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional
la nivelul judeţului Caraş-Severin
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Sursa: INS- Evoluţia nr. de elevi din învăţământul liceal–per. 2007/2008 – 2015/2016 Sursa: INS- Evoluţia nr. de elevi din învăţământul profesional –per. 2007/2008 – 2015/2016

Principalele evoluţii în privinţa populaţiei preşcolare şi a celei şcolare sunt ilustrate de următorii indicatori:

23



Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate în perioada 2003-2020:
Judeţe
Caraş-Severin

Total
Regiunea Vest

România

Grupe de vârsta
3-6 ani
7-14 ani
15-24 ani
Total
3-6 ani
7-14 ani
15-24 ani
Total
3-6 ani
7-14 ani
15-24 ani
Total

2003
12200
32300
50000
94500
71300
189100
291100
551700
854300
2130600
3388300
6373200

2005
12300
29100
50200
91600
71400
170900
290000
532300
867600
1941400
3317700
6126600

2010
12200
25200
45500
82900
68200
145000
263700
476900
827000
1717600
2906300
5450900

2015
11900
25000
36300
73200
66000
139700
213900
419600
793000
1673500
2358100
4824500

2020
10800
24200
32500
67500
60400
134500
186800
381800
715000
1595700
2121500
4432200

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, pp.34-37.


Evoluţia populaţiei pe grupe preşcolare şi şcolare în 2003-2015-2025

număr de persoane

Evoluţia populaţiei judeţului Caraş-Severin pe grupe de vârstă (preşcolare şi şcolare) în 2003, 2015 şi
2025
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Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
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Total

În perspectivă, numărul populaţiei judeţului Caraş-Severin şi implicit al populaţiei şcolare este prognozat să scadă constant, până în
anul 2025.
Pe ansamblul populaţiei preşcolare şi a celei şcolare din judeţul Caraş-Severin avem de-a face cu o scădere de circa 30.400 de persoane, repartizate
după cum urmează: circa 21.300 de persoane pentru intervalul 2003-2015 şi circa 9.100 de persoane pentru intervalul 2015-2025.
Populaţia preşcolară (3-6 ani) a judeţului Caraş-Severin va scădea în prima perioadă de prognoză (până în 2015) mai lent (o scădere de circa 300 de persoane),
urmând ca în a doua perioadă (până în 2025) să avem de-a face cu o scădere mult mai accentuată (mai puţin cu circa 2.400 de persoane). Populaţia şcolară
angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia din grupa 7-14 ani) va cunoaşte o evoluţie diferită. Aici avem de-a face cu o scădere foarte mare a
populaţiei pentru prima perioadă (până în 2015, populaţia va scădea cu circa 7.300 de persoane).
Pentru perioada 2015-2025 este prevăzută o scădere mai mică de circa 2. 600 de persoane. Populaţia între 15 şi 24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de
scădere generală a populaţiei judeţului Caraş-Severin.
Proiecţiile demografice ale populaţiei la orizontul anului 2060 semnalează o descreştere pentru fiecare categorie de vârstă supusă analizei.
Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) va descreşte cu -850,9 mii persoane (-49,4%) în varianta cu migraţie externă şi cu -799,4 mii persoane (-46,4) în
varianta fără migraţie externă.
Pentru populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) se proiectează o descreştere cu -1333,9 (-49,4) în varianta cu migraţie externă şi cu -1258,8 mii persoane (46,6) în varianta fără migraţie externă.
Prognoza populaţiei şcolare la nivelul anului 2030, exprimat în procente arată o evoluţie similara la nivelul Regiunii Vest cu cea naţională; pentru grupele de
vârstă 6-10 ani şi 11-14 ani, este prognozată o scădere a populaţiei şcolare sub media naţională, cu -15,51% faţă de -19,79% naţional şi -11,36% faţă de -15,33%
naţional.
Pentru grupele de vârstă 15-18 ani şi 19-23 ani, este prognozată tot o scădere a populaţiei şcolare dar de data asta ne situăm peste naţională, cu -16,37%
faţă de -13,82% naţional şi -20,96% faţă de -12,77% naţional, printre cele mai afectate judeţe fiind şi judeţul Caraş Severin.
Studiul demografic arată şi necesitatea unor măsuri de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, de atragere şi menţinere o perioadă mai lungă a
elevilor în sistem pentru a obţine calificări mai înalte. În perioade de recesiune demografică, poate fi necesară introducerea unui sistem de evaluare a
instituţiilor de învăţământ pe baza unor indicatori de performanţă şi, pe termen lung este necesar un sistem de indicatori de performanţă pentru profesori.
Principalele concluzii desprinse din acest studiu sunt că în judeţ se poate preconiza o scădere semnificativă a populaţiei şcolare, scădere care va fi transferată
peste câţiva ani şi în rândul forţei de muncă. Este necesară o reorganizare a rețelei școlare pentru școlile din comunele cu efective ale populației școlare reduse
(sunt școli și cu 35 elevi), precum și modificări legislative în acest sens.
Nu numai că avem nevoie de mai multă forţă de muncă calificată şi de niveluri mai înalte de calificare pentru a putea să reducem decalajul faţă de ţările comparabile
din Europa – România trebuie, în acelaşi timp, să facă astfel încât un procent mai mare de elevi să obţină calificări mai înalte pentru a compensa scăderea
numărului de absolvenţi. Aceasta reprezintă o provocare majoră pentru sistemul românesc de învăţământ. La nivelul ISJ Caraş-Severin, prin intermediul CJRAE
Caraş-Severin, a fost sondarea opţiunilor şcolare la clasa a VIII-a în vederea fundamentării Planului de Şcolarizare 2020 – 2021.
Tabel opțiuni elevi pentru anii școlari 2019/2020 și 2020/2021

Unitatea de învățământ
Colegiul Naţional "Traian Lalescu"
Reşiţa
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Opțiuni exprimate ELEVI pentru anul școlar 2019/2020
Nr. opț. Teoretic
Tehnic
Profesional
Dual
Total
liceu
valide
valide
valide
valide
135
128
128

Opțiuni exprimate ELEVI pentru anul școlar 2020/2021
Nr. opț. Teoretic
Tehnic
Profesional
Dual
Total
liceu
valide
valide
valide
valide
valide
138
138
138

Colegiul Naţional "Mircea Eliade"
Reşiţa
Liceul Teoretic "Traian Vuia" Reşiţa

73

62

-

-

-

62

70

64

-

-

-

64

163

157

-

-

-

157

182

175

-

-

-

175

Liceul Teoretic "Diaconovici Tietz"
Reşiţa

70

65

-

-

-

65

58

56

-

-

-

56

Liceul de Artă "Sabin Păuţa" Reşiţa

54

52

-

-

-

52

59

59

-

-

-

59

Liceul Teologic Baptist Reşiţa
Colegiul Economic al Banatului
Montan Reşiţa

28

22

-

-

-

22

16

15

-

-

-

15

137

-

35

23

21

79

103

-

21

35

40

96

Colegiul Tehnic Reşiţa

62

-

19

24

1

44

93

-

15

16

10

41

120

118

-

-

-

118

126

121

-

-

-

121

183

165

-

-

-

165

152

147

-

-

-

147

Seminarul Teologic Ortodox
"Episcop Ioan Popasu" Caransebeş

13

12

-

-

-

12

15

15

-

-

-

15

Liceul Tehnologic “Decebal”
Caransebeş
Liceul Tehnologic “Dacia”
Caransebeş
Liceul Tehnologic “Trandafir
Cocârlă” Caransebeş

32

-

12

1

-

13

25

-

14

1

-

15

64

-

40

1

-

41

55

-

28

0

-

28

35

-

12

23

-

35

33

-

0

9

-

0

Liceul Bănăţean Oţelu Roşu

177

52

20

4

-

76

109

59

25

0

-

84

25

-

11

-

-

11

12

-

12

-

-

12

15

-

-

15

-

15

12

-

-

10

-

10

45

-

34

0

-

34

47

-

19

6

-

25

53

7

22

-

-

29

49

28

0

-

-

28

44

15

24

-

-

39

34

15

10

-

-

25

66

39

0

-

-

39

67

47

0

-

-

47

9

-

-

5

-

5

8

-

-

3

-

3

Colegiul Naţional "Traian Doda"
Caransebeş
Colegiul Naţional "C.D. Loga"
Caransebeş

Liceul Tehnologic "Sf. Dimitrie"
Teregova
Şcoala Profesională Agricolă
Cornereva
Liceul Tehnologic "Nicolae Stoica de
Hațeg" Mehadia
Liceul "Hercules" Băile Herculane
Liceul Teoretic "Mathias Hammer"
Anina
Liceul Teoretic "Eftimie Murgu"
Bozovici
Liceul Tehnologic "I.C. Buracu"
Prigor
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Liceul Teoretic "Tata Oancea" Bocșa
Liceul Tehnologic "C-tin Lucaci"
Bocşa
Liceul Teoretic "General Dragalina"
Oravița
Liceul Tehnologic "Mihai Novac"
Oravița
Liceul Tehnologic "Clisura Dunării"
Moldova Nouă
Liceul Bilingv Româno-Croat
Caraşova
Liceul Tehnologic Berzovia
Opțiuni pentru alt județ

84

60

-

-

-

60

56

52

-

-

-

52

30

-

3

7

-

10

19

-

0

14

-

14

109

91

-

-

-

91

109

106

-

-

-

106

58

-

8

3

-

11

44

-

4

1

-

5

166

111

27

-

-

138

148

101

12

6

-

119

9

9

-

-

-

9

10

10

-

-

-

10

21

-

0

-

-

0

14

-

14

-

-

14

85

72

6

78

Număr chestionare valide
ELEVI - 1638

Total opțiuni exprimate

Număr chestionare valide
ELEVI - 1524

Învățământ de zi
Filieră

Profil
Real

TEORETIC
Uman

Specializarea/Calificarea
Matematică-informatică
Ştiinţele naturii
Filologie
Ştiinţe sociale
Sportiv (handbal, atletism)
Teologic (ortodox sau baptist)

VOCAŢIONAL

Pedagogic (învăţător-educatoare)
Militar
Artistic (muzică, arte plastice şi decorative)
Mecanică

TEHNOLOGIC

Tehnic

Electromecanică
Electronică automatizări
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Frecvențe

349
232
509
69
59
27
40
28
79
109
22
14

Electric
Industrie textilă și pielărie
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Fabricarea produselor din lemn
Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie alimentară
Agricultură
Silvicultură
Protecţia mediului
Comerţ

Servicii

Economic
Turism şi alimentaţie
Estetica şi igiena corpului omenesc

Total

12
0
1
5
3
2
20
38
4
31
50
8
1711

Învățământ profesional/dual

ÎVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

Profilul

Domeniul de formare profesională

Mecanică

TEHNIC
Electric
Electromecanică
Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice
Fabricarea produselor din lemn

28

Calificarea profesională de nivel 3
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanic auto
Operator la maşini cu comandă numerică
Sudor
Mecanic agricol
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanic forestier
Tinichigiu vopsitor auto
Electrician constructor
Electrician exploatare joasă tensiune
Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale
Constructor structuri monolite
Instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze
Tâmplar universal

Frecvențe

5
64
0
7
4
15
3
1
2
9
1
0
0
4

RESURSE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

Agricultură
Silvicultură
Industrie alimentară
Estetica și igiena corpului omenesc
Comerţ

SERVICII

Turism si alimentaţie

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL

Mecanică

TEHNIC

Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă și pielărie
Fabricarea produselor din lemn
RESURSE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
SERVICII

Total

29

Electric

Industrie alimentară
Comerț

Turism şi alimentaţie

Lucrător în agricultură ecologică
Fermier montan
Pădurar
Brutar – patiser – preparator produse
făinoase
Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
Recepţioner – distribuitor
Comerciant - vânzător
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie
Lucrător hotelier
Bucătar

0
10
12
1
17
0
0
22
3
15

Cofetar – patiser

3

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

20
6
1
3
3

Operator la mașini cu comandă numerică
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Sudor
Electrician constructor
Instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Confecționer produse textile
Tâmplar universal
Brutar – patiser – preparator produse
făinoase
Comerciant -vânzător
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de
alimentaţie
Lucrător hotelier
Bucătar

1
0
0
0
3
5
34
2
8
284

ANALIZA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENȚĂ - ZI
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Oferta educaţională a fost elaborată prin consultarea factorilor interesaţi, ţinând seama de principiul diversităţii şi al egalităţii de şanse, pe baza planului de
şcolarizare judeţean aprobat.
În atenţia conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin a stat corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare economică şi socială,
pentru a favoriza creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic. Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de
muncă indică necesitatea ca şcolile ÎPT să includă în oferta lor mai multe programe de calificare/recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la
nevoile actuale şi viitoare ale pieţei muncii.
Corelarea ofertei educaționale cu nevoile de dezvoltare economică și socială favorizează creșterea șanselor de ocupare a absolvenților învățământului
profesional și tehnic și a contribuției acestora la creșterea productivității, a creșterii economice și sociale în general și întărirea rolului parteneriatului pentru
formarea profesională.
Formarea profesională este un instrument important pentru elaborarea politicilor sociale și economice care contribuie atât la creșterea ocupării, a coeziunii
sociale cat si la menținerea competitivității crescute a forței de muncă.
MĂSURI luate nivelul județului pentru adaptarea învățământului profesional și tehnic la dinamica social-economică actuală:
 Întâlniri periodice de conștientizare a partenerilor sociali în ceea ce privește rolul lor, beneficiile și posibilitățile de a stabili parteneriate în planificarea
și elaborarea strategiilor legate de învățământul tehnic și profesional în context local și regional;
 Realizarea la nivelul I.S.J. Caraș-Severin a unui studiu de specialitate, conform Ordinului privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei
de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu următoarele acțiuni:
 Analiza cuprinderii absolvenților-clasa a VIII-a (situații statistice);
 Analiza opțiunilor elevilor de clasa a VIII-a (sondaje centralizate de CJRAE-CS);
 Identificarea calificărilor profesionale pe baza tendințelor economico-sociale (cu date statistice actualizate permanent, provenite de la partenerii
sociali, în cele 18 unități școlare cu învățământ profesional și tehnic;
 Aplicarea criteriilor de fundamentare a planului de școlarizare: legislative, economice, demografice, geografice, socio-economice și oferta
educațională a școlilor (finalitate în elaborarea planului de școlarizare la nivel județean, pentru anul școlar 2020-2021):
 Aplicarea Nomenclatoarele de calificări profesionale in vigoare;
 Asigurarea bazei materiale pentru formarea competențelor profesionale pentru calificările propuse în oferta de școlarizare;
 Asigurarea resurselor umane calificate prin compartimentul de resurse umane și mobilitatea personalului didactic;
 Respectarea recomandărilor CLDPS pentru o pondere care să tindă spre 60% a cifrei de școlarizare alocată pentru învățământul profesional și
tehnic în zonele urbane și fundamentarea cifrei de școlarizare în funcție de efectivele existente;
 Acordarea de facilități suplimentare elevilor care optează pentru învățământul profesional și tehnic (la cazare și masă, transport, burse sociale altele
decât cele acordate pentru școala profesională, acordate atât de agenții economici, parteneri ai școlilor cât și de Primăria Reşiţa, proiecte ERASMUS
+);
 Contracte-cadru între unitățile de învăţământ partenere operatorii economici și și unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de
învăţământ pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
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 Contracte-cadru între unitățile de învăţământ partenere operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional
de stat (încheierea de contracte-cadru între unitățile școlare cu învăţământ profesional și operatorii economici care solicită școlarizarea în
învățământul profesional de stat);
 „Săptămâna meseriilor”- derulată în perioada 24 februarie - 27 martie 2020 la nivelul fiecărei unități de învăţământ care își propune să școlarizeze
elevi în învățământul profesional și învățământul dual în anul școlar 2020-2021; s-au organizat acțiuni de promovare a învățământului profesional și
tehnic în general și a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, și învățământului dual în special, informare privind condițiile
în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și dual și beneficiile acestei forme de pregătire profesională;
 O mai bună promovare a ofertei școlare și a oportunităților învățământului profesional și tehnic în comunitate și mediul de afaceri;
La nivelul judeţului Caraş Severin, pentru anul şcolar 2020-2021, pentru învăţământul liceal şi profesional au fost prognozate 83 clase a IX-a, repartizate astfel:
59 de clase a IX-a liceu zi şi 7 de clase a IX-a învăţământ profesional.
La nivelul judeţului Caraş Severin, pentru anul şcolar 2020-2021, pentru învăţământul liceal şi profesional au fost prognozate 83 clase a IX-a, repartizate astfel:
59 de clase a IX-a liceu zi şi 7 de clase a IX-a învăţământ profesional.

Distribuția acestor clase pe filiere dar și ponderile sunt prezentate mai jos:
TOTAL NR. CLASA a IX-A ZI CLASE PROPUSE
2020 -2021, din care:
Filiera teoretică + vocațională
Învățământ liceal
(59 clase)
Filiera tehnologică
Învățământ profesional
Învăţământ profesional
(24 clase)
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83 clase

(100 %)

40 clase (48,19 %)
19 clase (22,90 %)
16 clase (19,28 %)

Distribuția pe unități școlare este următoarea:
Nr. crt.

Unitatea de învăţământ
Liceu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Colegiul Național „Traian Lalescu”, Reşiţa
Colegiul Național „Mircea Eliade”, Reşiţa
Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Reşiţa
Liceul de Arte „Sabin Păuța”, Reşiţa
Colegiul National „Diaconovici Tietz”, Reşiţa
Liceul Teologic Baptist, Reşiţa
Colegiul Economic al Banatului Montan, Reşiţa
Colegiul Tehnic, Reşiţa
Liceul Româno-Croat, Carașova
Colegiul Național „C.D. Loga”, Caransebeș
Colegiul Național „Traian Doda”, Caransebeș
Liceul Tehnologic „Dacia”, Caransebeș
Liceul Tehnologic „Decebal”, Caransebeș
Liceul Tehn. „Trandafir Cocârlă”, Caransebeș
Seminarul Teologic, Caransebeș
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie”, Teregova
Liceul „Bănăţean”, Oțelu Roșu
Liceul „Mathias Hammer”, Anina
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”, Bozovici
Liceul Tehn. „Iosif Coriolan Buracu”, Prigor
Liceul Teoretic „General Dragalina”, Oravița
Liceul Tehnologic „Mihai Novac”, Oravița
Liceul Teoretic „Tata Oancea”, Bocșa
Liceul Tehnologic „Constantin Lucaci”, Bocșa
Liceul Tehnologic, Berzovia
Liceul „Hercules”, Băile Herculane

Avizate în CLDPS
2020-2021
Învăţământ
profesional

4
3
4
2
3
1
3
1
1
4
4
3
2
1
1
4 (2T+2 tehn.)
2 (1T+1 tehn.)
2
3
2

4
5

2
1
1
1
1

1
1

2
2 (1T+1 tehn.)

2
1

27.

Liceul Tehnologic, „Nicolae Stoica de Hațeg”, Mehadia

1

1

28.
29.

Şcoala Profesională Agricolă, Cornereva
Liceul Tehn. „Clisura Dunării”, Moldova Nouă

4 (2T+2 tehn.)

1
2

TOTAL
TOTAL
*T- filiera teoretică, Tehn.- filiera tehnologică
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59

24
83 CLASE

REALIZARE PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020 – 2021
I. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL:
Plan de școlarizare aprobat
Nr. Crt.

Niveluri de învăţământ pentru care
se repartizează cifră de școlarizare

Nr. clase

Nr. clase

Nr. locuri/ grad de realizare

Învățământ de masă

I

34

Nr. locuri

Realizare plan de școlarizare

1

Învățământ liceal

a

pentru clasa a IX-a învățământ de zi

59

1.652

59

1.551 (93,89%)

b

pentru clasa a IX-a învățământ seral

11

308

11

299 (97,08%)

c

pentru clasa a IX-a învățământ
frecvență redusă

0

0

0

0

INVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE MASĂ:
Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 la învățământul dual și la învățământul profesional de stat s-a realizat ţinându-se cont de
prevederile legislației în vigoare:
- Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMEN Nr. 5033/ 2 9 . 0 8 . 2 0 1 6 ;
- Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN Nr. 3554/ 2 9 . 0 3 . 2 0 1 7 ;
- Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021.
În vederea stabilirii planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, la învățământul dual și învățământul profesional de stat, Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin a derulat următoarele etape:
 a realizat acțiuni de informare privind calendarul și etapele stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pe site-ul
propriu, mass media locală;
 a analizat și a transmis la MEC situația locurile propuse, după centralizarea solicitărilor;
 a realizat propunerea privind numărul de locuri în învățământul dual și profesional pe care a supus-o avizării CLDPS Caraș- Severin.
Pentru învățământul profesional și dual au fost ocupate în total 480 de locuri din cele 667 aprobate (71,96% - grad de realizare), din care 460 de locuri
au fost ocupate după etapa a II-a de admitere (diferența fiind din promoții anterioare), conform situației următoare:
Un demers important pentru corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii este acela în care operatorii economici sunt invitați să-şi exprime
solicitarea de implicare în școlarizarea elevilor din învățământul profesional și învățământul dual.
Operatorii economici au posibilitatea să se implice în mod direct în formarea elevilor, contribuind astfel la asigurarea unei pregătiri cât mai apropiate de
propriile exigențe.
Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale, nivel 3 conform Cadrului
Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educației și Cercetării în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii,
identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale sau la solicitarea directă a operatorilor economici.
Oferta
educaţională
a
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Nr. crt.

Unitatea
învățământ

de

Colegiul
Economic al Banatului
Montan

1.
2.

Localitatea

Reșița

unităţii

învăţământ

pentru

clasa

a

IX-a

Nr. de locuri

Domeniul
pregătire

Turism
alimentație

de

si

Calificarea
profesională
Ospătar
vânzător în
alimentaţie

(chelner)
unităţi de

Lucrător hotelier
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de

Forma de
organizare

Nr.

de
clase

(fără
locurile
suplimentare pentru
elevii cu CES şi
rromi)

profesional

0.5

15

profesional

0.5

15

Oferta
educaţională
a
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Nr. crt.

Unitatea
învățământ

de

Localitatea

Domeniul
pregătire

de

unităţii

Calificarea
profesională

Mecanică

Mecanic
utilaje
instalații în industrie

4.

Electric

Reșița

învăţământ

Forma de
organizare

3.

Colegiul Tehnic

de

și

pentru
Nr.
de
clase

clasa

Nr. de locuri

0.5

14

Electrician exploatare
de joasă tensiune

profesional

0.5

14

5.

Estetica și igiena
corpului omenesc

Frizer,
coafor,
manichiurist, pedichiurist

profesional

0.5

14

6.

Industrie textilă
și pielărie

Confecționer
textile

profesional

0.5

14

profesional

0.5

14

profesional

0.5

14

Profesional

1

28

Profesional

0.5

14

Profesional

0.5

14

Profesional
Profesional

0.5
0.5

14
14

profesional

0.5

14

Pădurar

profesional

0.5

14

Tâmplar universal

profesional

0.5

14

Mecanic agricol

profesional

0.5

14

7.

Mecanică
Liceul Bănățean

Oțelu Roșu

8.
9.

Liceul Tehnologic

Berzovia

10.

Turism
alimentație

si

Mecanică
Comerț

Liceul Tehnologic
"Constantin Lucaci"

11.

Bocșa

12.
13.

Electromecanică
Mecanică

14.
Liceul
"Dacia"

15.

Tehnologic

Caransebes

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Silvicultură

16.

Fabricarea
produselor din lemn

17.

Mecanică
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Sudor
Ospătar
vânzător în
alimentaţie

(chelner)
unităţi de

Mecanic
utilaje
instalații în industrie

și

Comerciant-vânzător
Electromecanic utilaje
şi instalaţii industriale
Mecanic auto
Sudor
Instalator
instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze

IX-a

(fără
locurile
suplimentare pentru
elevii cu CES şi
rromi)

profesional

produse

a

Oferta
educaţională
a
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Nr. crt.

Unitatea
învățământ

de

18.

Liceul Tehnologic
,,Trandafir Cocârlă''

19.

Liceul Tehnologic
”Clisura Dunării”

20.

Liceul Tehnologic
”Iosif
Coriolan
Buracu”

21.

Liceul Tehnologic
”Sf. Dimitrie”

Localitatea

Caransebeş
Moldova
Nouă
Prigor

Teregova

Domeniul
pregătire

Liceul Tehnologic
„Decebal”

24.
25.

Liceul
Tehnologic"
Novac"

26.
27.
28.
29.

Mihai

Caransebeș

de

Calificarea
profesională

învăţământ

Forma de
organizare

pentru
Nr.
de
clase

clasa

profesional

0.5

14

Mecanică

Sudor

profesional

0.5

14

Mecanică

Mecanic forestier

profesional

1

28

profesional

0.5

14

profesional

0.5

14

Lăcătuş
construcţii
metalice şi utilaj tehnologic

profesional

0.5

14

Mecanic
utilaje
instalații în industrie

profesional

0.5

14

Turism
alimentație

Mecanică

si

și

IX-a

Nr. de locuri

Mecanic auto

Ospătar
(chelner)
vânzător în unităţi de
alimentaţie
Lucrător hotelier

a

(fără
locurile
suplimentare pentru
elevii cu CES şi
rromi)

Mecanică

22.
23.

de

unităţii

Mecanică

Mecanic agricol

profesional

0.5

14

Agricultură

Lucrător în agroturism

profesional

0.5

14

Silvicultură

Pădurar

profesional

0.5

14

Comerț

Comerciant-vânzător

profesional

0.5

14

Agricultură

Fermier montan

profesional

1

28

Oravița

Liceul
Tehnologic”Nicolae
Stoica de Hateg”

Mehadia

Școala
Profesională Agricolă

Cornereva

TOTAL: 16 CLASE/450 ELEVI
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INVĂŢĂMÂNTUL DUAL

Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învățământului profesional, organizat la inițiativa operatorilor economici interesați
în calitate de potențiali angajatori ai absolvenților, asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu
un potențial loc de muncă.
Operatorii economici se pot implica mai mult în formarea profesională a elevilor, începând cu selecția acestora, furnizarea de stagii de
pregătire practică în acord cu curriculumul național, dar și cu cel în dezvoltare locală, construit de către operatori în parteneriat cu unitățile de
învăţământ partenere, ajungând la o implicare directă în evaluarea curentă și finală a elevilor.
Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic
Facilități fiscale pentru firme - deductibilitatea cheltuielilor:
- agenții economici își pot deduce din venitul impozabil cheltuielile efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ pentru
organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic;
- agenții economici își recuperează din punct de vedere fiscal, prin deducerea amortizării, cheltuielile aferente cu mijloacele fixe și investițiile, efectuate
în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ, pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic;
- deductibilitatea cheltuielilor efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile de învățământ pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului
profesional şi tehnic se aplică și în cazul activităților independente.
Facilități fiscale pentru elevi:
- neimpozitarea, în înţelesul impozitului pe venit, a burselor, premiilor şi altor drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie
şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.
BAZA LEGALĂ
Prevederi din Codul Fiscal (CF), cu modificările și completările aduse prin OUG 84/2016:
- Potrivit alin. (9) introdus la art. 25 din CF prin OUG 84/2016 (pct. 7): “sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile

efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale”

- Conf. lit. h) și lit. i) introduse la art. 28 alin. (3) din CF prin OUG 84/2016 (pct. 8), coroborat cu alin. (1) art. 28 din CF, se recuperează din punct
de vedere fiscal prin deducerea amortizării:

“h) mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor
legale din domeniul educaţiei naţionale”;
“i) investiţiile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul
educaţiei naţionale”
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-

Conf. art. 62, lit. o ^1) introdusă la art. 62 din CF prin OUG 84/2016 (pct. 11), în înţelesul impozitului pe venit, nu sunt impozabile “bursele,

premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe
parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale”.

Dispozițiile de mai sus din CF trebuie coroborate cu următoarele prevederi relevante din LEN nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare (v.
Legea nr. 82/2018 de aprobare a OUG nr. 81/2017):
Art. 32, alin. (5): “Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ care desfăşoară învăţământ profesional şi tehnic,

potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale."
Art. 102, alin. (3): “În cazul învățământului profesional și tehnic finanțarea din partea operatorilor economici se realizează în baza unui contract de parteneriat

încheiat între unitatea de învățământ, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și operatorul sau operatorii economici. Categoriile
de cheltuieli pentru operatorii economici, pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, sunt:
a) cheltuieli cu organizarea procesului de învăţământ, şi anume: cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse şi premii oferite elevilor, echipamente de
lucru/protecţie, transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, alte facilităţi oferite acestora, respectiv cheltuieli cu
securitatea şi sănătatea în muncă şi analize medicale obligatorii, în funcţie de domeniul de activitate, cheltuieli pentru asigurări de răspundere civilă în cazul
unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, cheltuieli materiale pentru susţinerea
activităţilor desfăşurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, reprezentând rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare didactice, softuri
educaţionale, costuri legate de evaluarea şi certificarea elevilor, materii prime şi materiale consumabile şi alte cheltuieli de acest tip, cheltuieli aferente
achiziţiei, punerii în funcţiune şi exploatării mijloacelor fixe utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii practice a elevilor, cheltuieli aferente
salarizării şi pregătirii personalului propriu al operatorilor economici - tutori şi formatori -, pentru pregătirea practică a elevilor, cheltuieli aferente pregătirii
şi sprijinirii cadrelor didactice din unitatea de învăţământ parteneră, precum şi sumele plătite direct cadrelor didactice în baza unor contracte încheiate în
condiţiile legii cu operatorul sau operatorii economici pentru alte activităţi decât cele prevăzute în norma didactică;
b) cheltuieli de investiții în spații de învățământ existente sau nou-edificate, precum și în echipamente de natura mijloacelor fixe achiziționate și puse în
funcțiune pentru a fi utilizate în vederea pregătirii elevilor realizate în unitatea de învățământ."
Condiții pentru constituirea formațiunilor de studii în învăţământul dual:
Alocarea locurilor în planul de școlarizare prin învățământul dual se realizează pe baza solicitărilor din partea operatorilor economici, cu condiția ca, în urma
centralizării acestor solicitări, să se poată constitui, la unități de învățământ autorizate sau acreditate, clase cu un număr minim de 20 și maxim 30 elevi. În
cadrul unei clase, se pot organiza până la 3 grupe cu calificări diferite, cu condiția unui număr minim de 10 elevi/grupă.
Solicitările operatorilor economici pentru învățământul dual beneficiază de prioritate pentru includerea în proiectul planului de școlarizare.
Aprobarea planului de școlarizare în învățământul dual este condiționată de încheierea unui contract de parteneriat între operatori economici (sau asociaţie/
consorţiu de operatori economici), unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară (contract care stabileşte
condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri). Modelul contractului de parteneriat este reglementat prin
OMEN nr. 3554 din 29.03.2017.
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASA A IX-A - ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL
Oferta educaţională a unităţii de învăţământ pentru clasa a IX-a
ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL
Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

Calificarea profesională

Forma de
organizare
profesional/ dual

Nr. de clase

Nr. de
locuri
(fără locurile
suplimentare
pentru elevii
cu CES şi
rromi)

Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie

dual

1

21

Bucătar

dual

0.5

14

Comerț

Comerciant-vânzător

dual

1

24

Industrie
alimentară

Brutar - patiser -preparator
produse făinoase

dual

0.5

15

Mecanic auto

dual

0.5

17

Lăcățuș mecanic prestări
servicii

dual

1

25

Sudor

dual

0.5

15

Electric
Fabricarea
produselor din lemn

Electrician constructor

dual

0.5

16

Tâmplar universal

dual

0.5

11

Caransebeş

Mecanică

Mecanic auto

dual

0.5

20

Lucrător hotelier

dual

0.5

15

Moldova Nouă

Turism si
alimentație

Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie

dual

1

24

Localitatea

1
2
3

Domeniul de
pregătire

Turism si
alimentație
Colegiul Economic al
Banatului Montan

Reșița

4
5
6
7

Mecanică
Colegiul Tehnic

Reșița

8
9
10
11
12

Liceul Tehnologic ,,Trandafir
Cocârlă''
Liceul Tehnologic ”Clisura
Dunării”

TOTAL:
40

8 CLASE/217 ELEVI

 ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL
O Gradul de realizare a planului de școlarizare: Învăţământ profesional special:
Plan de școlarizare aprobat
Niveluri de învăţământ pentru care se repartizează cifră de școlarizare
Învăţământ profesional SPECIAL
pentru clasa a IX-a învățământ de zi
pentru Stagii de practică

1
a
b

Nr. clase

Nr. locuri

3
0

39
0

Realizare plan de școlarizare
Nr. locuri/
Nr. clase
grad de
realizare
3
0

32 (82,05%)
0

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ pentru clasa a IX-a
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL
Nr. de locuri
Domeniul de
Forma de
Nr. de
(fără locurile
Calificarea profesională
pregătire
organizare
clase
suplimentare pentru

Nr.
crt.

Unitatea de
învățământ

30.

Centrul Școlar de Educație
Incluzivă "Aurora"

Reșița

Industrie textilă şi
pielărie

Confecţioner produse textile

profesional

1

12

31.

Centrul Școlar de Educație
Incluzivă "Aurora"

Reșița

Mecanică

Lăcățuș mecanic prestări
servicii

profesional

1

12

32.

Centrul Școlar de Educație
Incluzivă "Christiana"

Bocșa

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor,
tapetar

profesional

1

15

Localitatea

elevii cu CES şi rromi)

PUNCTE TARI:
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Implementarea PRAI (Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic – document de planificare strategică la nivelul regiunii VEST)
şi PLAI (Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic – document de planificare strategică la nivelul judeţului CS);
Elaborarea PAS (Planul de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic – document de planificare strategică la nivelul unităţilor şcolare) ;
Mai bună promovarea a ofertei şcolare şi a oportunităţilor IPT în comunitate şi mediul de afaceri;
Mai bună consiliere a părinţilor privind învăţământul profesional, cu accent pe avantajele şi perspectivele oferite de acesta;
Implicarea activă a partenerilor sociali în formarea profesională a elevilor (deschidere reală spre şcoli);
Acreditarea unităţilor de învăţământ ca furnizori de formare continuă a adulţilor pentru calificări noi cerute pe piaţa muncii;
Diseminarea eficientă a informaţiilor prin intermediul reţelei electronice;
Ameliorarea parteneriatelor cu agenţii economici (convenţii de instruire practică, implicarea în elaborarea de CDL, în CA ale unităţilor şcolare, etc.);
Parteneriatele şi proiecte locale, judeţene, naţionale, internaţionale;
Elaborarea de CDL-uri la solicitarea agenţilor economici;





Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice de specialitate în participarea la fazele naţionale ale olimpiadelor tehnice interdisciplinare şi concursurilor
profesionale;
Calificările solicitate pe piaţa muncii (conform analizelor din cadrul documentelor de planificare strategică PRAI şi PLAI) ;
Accesul la Internet în scopul cunoaşterii ultimelor noutăţi din domeniul tehnic.

PUNCTE SLABE:







Dezvoltarea socio-economică a judeţului este lentă;
Posibilităţi limitate de efectuare a instruirii practice la unii agenţi economici;
Resurse financiare limitate pentru unele măsuri din PLAI;
Abandonul şcolar din motive socio-economice;
Absenteismul şi abandonul şcolar;
Factorii subiectivi care influenţează opţiunile absolvenţilor pentru învăţământul liceal sau profesional.

AMENINŢĂRI:








Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi migrare;
Reducerea numărului de clase datorită scăderii populaţie şcolare;
Restructurarea marilor societăţi a diminuat cererea de forţă de muncă pe unele domenii de specialitate;
Dezinteres la nivelul unor agenţi economici care ar putea încheia parteneriate cu şcolile (fiind motivaţi doar de anumite facilităţi fiscale acordate);
Insuficienţa alocaţiilor bugetare pentru dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a şcolilor din ÎPT;
Legislaţie în continuă schimbare;
Nealocarea sistematică în funcţie de nevoi a fondurilor pentru reparaţii, investiţii şi dotări în învăţământul profesional şi tehnic.

OPORTUNITĂŢI :
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Documentele strategice de planificare strategică a învăţământului profesional şi tehnic la nivel de regiune şi local: PRAI, PLAI şi PAS;
Implementarea învățământului dual, reglementată de aprobarea de către M.E.C. a Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului
dual;
Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare economică şi socială favorizează creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor învăţământului
profesional şi tehnic şi a contribuţiei acestora la creşterea productivităţii, a creşterii economice şi sociale în general.
Mai bună promovarea a ofertei şcolare şi a oportunităţilor IPT în comunitate şi mediul de afaceri;
Mai bună consiliere a părinţilor privind învăţământul profesional, cu accent pe avantajele şi perspectivele oferite de acesta;
Implicarea activă a partenerilor sociali în formarea profesională a elevilor (deschidere reală spre şcoli);
Includerea elevilor de la învăţământul profesional ca şi grup ţintă în programe internationale de tip ERASMUS+ ;
Deschiderea şi flexibilitatea unor agenţi economici pentru implicarea în parteneriatele pentru desfăşurarea instruirii practice;
Revigorarea economiei judeţului prin dezvoltarea sectorului privat;
Elaborarea planului de şcolarizare pe baza prospectării pieţei muncii prin colaborare cu AJOFM, CLDPS, IMM - uri, ONG – uri şi alţi agenţi economici

 ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL:

Denumire unitate școlare

Forma
finantare
unitate

Tip
formatiune
studiu

LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Tehnician tehnolog mecanic
Tehnician proiectant în
construcția de mașini
Tehnician transporturi auto
interne și internaționale
Tehnician diagnostic auto

Taxă

Anul I

Asistent medical generalist

Taxă

Anul I

Asistent medical generalist

Buget

Anul I

Tehnician diagnostic auto

Taxă

Anul I

Buget

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN LUCACI"
BOCŞA
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ"
CARANSEBEŞ
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "BANATUL"
CARANSEBEȘ
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CAROL DAVILA"
CARANSEBEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII"
MOLDOVA NOUĂ
ȘCOALA POSTLICEALĂ ”HENRI COANDĂ” MOLDOVA
NOUĂ
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN
REŞIŢA

Specializare/Calificare
Asistent de gestiune în unități
de cazare și alimentație
Tehnician în activități de
secretariat
Tehnician silvic
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Clase
propuse

Elevi
propusi

Turism şi alimentaţie

1

28

Servicii

1

28

Silvicultură

2

56

Mecanică

1

28

Mecanică

1

28

Transporturi

1

28

Transporturi
Sănătate și asistență
pedagogică
Sănătate și asistență
pedagogică

1

28

3

84

1

33

Transporturi

1

28

Asistent medical generalist

Sănătate și asistență
pedagogică

1

35

Anul I

Asistent de gestiune în unități
de cazare și alimentație

Turism şi alimentaţie

1

28

Buget

Anul I

Asistent medical de farmacie

1

28

Buget

Anul I

Asistent medical generalist

1

28

Buget

Anul I

Asistent medical generalist

1

28

Buget

Anul I

Asistent medical generalist

1

28

Buget

Anul I

Asistent medical de farmacie

1

28

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA

Domeniu de baza

Sănătate și asistență
pedagogică
Sănătate și asistență
pedagogică
Sănătate și asistență
pedagogică
Sănătate și asistență
pedagogică
Sănătate și asistență
pedagogică

Denumire unitate școlare

Forma
finantare
unitate

Tip
formatiune
studiu

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

Buget

Anul I

COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA

UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" REȘIȚA

Specializare/Calificare

Domeniu de baza

Proiectant decorațiuni
interioare
Creator - proiectant
îmbrăcăminte
Tehnician aparate
electromedicale
Tehnician operator mașini cu
comandă numerică
Tehnician operator mașini cu
comandă numerică

Clase
propuse

Elevi
propusi

Servicii

1

28

Textile-pielărie

1

28

Electronică
automatizări

1

28

Mecanică

1

28

Mecanică

1

28

25

712

TOTAL

IV. REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE AU FUNCŢIONAT ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 ŞI PERSPECTIVA PENTRU ANUL ŞCOLAR
2020-2021
IV.1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR
 Învăţământul de stat :
În judeţul Caraş-Severin, în anul 2019-2020 a funcţionat o reţea şcolară formată din 419 de unităţi de învăţământ de stat, din care 122 sunt unităţi cu
personalitate juridică şi 290 de structuri, 133 în mediul urban şi 286 în mediul rural.
REŢEAUA ŞCOLARĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT 2019-2020
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Nivel de
învăţământ

Tip

PREPRIMAR

Grădiniţe

PRIMAR

TOTAL

Mediu de rezidenţă

Situaţie juridică

214

Urban
68

Rural
146

PJ
14

Structură
200

Şcoli primare

66

9

57

1

65

GIMNAZIAL

Şcoli gimnaziale

93

17

76

70

23

PROFESIONAL

Școala profesională agricolă

LICEAL

Licee, colegii

1
28

22

1
6

1
28

-

ALTE TIPURI

Şcoli speciale

6

6

0

4

2

Cluburi sportive şcolare

3

3

0

2

1

CCD,CJRAE, CJAPP

3

3

0

2

1

Palate şi cluburi

5

5

0

2

3

419

133

286

122

290

TOTAL

 Învăţământul particular :
Priorităţi ale activităţii din domeniul pluralismului educaţional în judeţul Caraş-Severin:
 Dezvoltarea reţelei şcolare preuniversitare particulare prin înfiinţarea de noi unităţi şcolare şi prin acreditarea celor existente;
 Sprijinul acordat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, prin inspecţii şcolare de specialitate, unităţilor şcolare care solicită autorizarea
provizorie de funcţionare, precum şi a celor care întocmesc documentaţia privind obţinerea acreditării;
 Colaborarea cu ARACIP şi transmiterea informaţiei în teritoriu;
 Colaborarea cu CCD Caraş-Severin privind informarea şi integrarea cadrelor didactice din învăţământul particular în programe de formare şi perfecţionare
profesională;
 Colaborarea cu reprezentanţii comunităţii locale privind amenajarea şi închirierea unor spaţii cu scopul de a facilita activităţi didactice solicitate sau
necesare în comunitate;
 Diseminarea ofertei de învăţământ privat de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, prestigiul instituţiei oferind garanţii celor interesaţi
de un astfel de proiect educational.
În anul şcolar 2019-2020, în judeţul Caraş-Severin a funcţionat o reţea şcolară formată din 6 unităţi de învăţământ particular, în mediul urban,
dintre care 2 sunt grădiniţe, 3 şcoli postliceale și un liceu, după cum urmează:
 Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Tinker Bell” Bocşa;
 Grădiniţa cu Program Normal ,,Sf. Ursula” Caransebeş;
 Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Moldova Nouă;
 Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” Caransebeş;
 Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeş;
 Liceul Tehnologic "Max Ausnit" Caransebeș.
SITUAȚIA STATISTICĂ 2019-2020:


Nr.
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ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR- EDUCAȚIE TIMPURIE

Denumirea

Denumirea

Nr. şi data
decizie ISJ/
Nr. şi data

Adresa/Telefon/Fax/E-mail

Număr de grupe și număr de preșcolari
2019-2020

crt.

persoanei
juridice

Fundaţia
Umanitară
”Triumful Inimii”

1.

Asociaţia
Grădiniţa
„Sf.Ursula”

2.



Nr.
crt.

S.C. ONEIRIC
SOLUTIONS
S.R.L.



46

ordin de
ministru
privind
autorizarea/
acreditarea

Grupa mică

Grupa mijlocie

Grupa mare/
pregătitoare

Număr
grupe

Număr
grupe

Număr
copii

Număr
grupe

Numă
r
copii

1

15

1

14

1

20

1

15

Grădiniţa cu
Program
Prelungit
”Tinker Bell”
Bocşa

OMEN nr
4614/17.08.2017
Acreditare

Str. Tiberiu Bottlik,
Nr. 12-14
Bocșa, Caraș-Severin
Tel./Fax 0255 556482
E-mail: ana_jurchescu@yahoo.com

-

Grădiniţa cu
Program
Normal
„Sf. Ursula”
Caransebeş

OMEN NR
4613/17.08.2017
Acreditare

Str.Zlagnei, Nr.4, 325400
Caransebeș, Caraș-Severin
Tel. 0255 515601
Fax 0255 515514
E-mail: gradinitasf.ursula@yahoo.com

-

Număr
copii

-

-

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Denumirea
persoanei
juridice

1.

unităţii
de învăţământ

Denumirea
unităţii
de
învăţământ

Liceul
Tehnologic
"Max Ausnit"
Caransebeș

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

Nr. şi data decizie
ISJ/Nr. şi data
ordin de ministru
privind
autorizarea/
acreditarea
OMEN Nr. 4973/
31.08.2018

Adresa/Telefon/Fax/
E-mail

Str. Aeroportului, Nr.1
Caransebeș, C-S
Tel. 0722436142
E-mail:
acvilianbelintan@yahoo.
com

Număr de clase pe ani de studiu şi număr elevi
2019-2020
An I
An II
An III
Total
Nr. clase
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
elevi
clase
elevi
clase
ele
vi

8

1

2

1

6

-

-

Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea
persoanei
juridice

Denumirea
unităţii
de
învăţământ

Fundaţia
Cultural Umanitară
„Henri
Coandă”

Şcoala
Postliceală
„Henri
Coandă”
Moldova Nouă

Asociaţia
Femeilor
Caransebeşene

Şcoala
Postliceală
Sanitară
„Banatul”
Caransebeş

Nr. şi data decizie ISJ/Nr. şi
data
ordin de ministru
privind
autorizarea/
acreditarea
OMECS Nr. 5187/ 11.09.2015
pentru acordarea acreditării,
calificarea Asistent medical

generalist

OMENCS Nr. 3527/28.03.2016
pentru acordarea acreditării,
calificarea Asistent medical

generalist

OMETCS Nr. 5492/15.11.2013
privind acordarea autorizării de
functionare provizorie,
calificarea Asistent medical de

Adresa/Telefon/Fa
x/
E-mail

Număr de clase pe ani de studiu şi număr elevi
2019-2020
An I
An II
An III
Total Nr. clase
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
elevi
clase elevi clase elevi

Str. G. Coşbuc, Nr.1
Moldova Nouă, C-S
Tel. 0355 082819
132
E-mail:
henricoandamn@yahoo.co
m
Str. Libertăţii, Nr. 21
Caransebeş, C-S
Tel. 0255 512873
E-mail:
spsbanatulcaransebes
233
@yahoo.com

1

45

1

37

1

50

3

78

2

70

2

85

2

43

3

71

3

76

farmacie

3.

Asociația
Umanitară
,,Societatea
Doamnelor din
Călan”

Şcoala
Postliceală
Sanitară
„Carol Davila”
Caransebeş

OMEN nr 4678/18.08.2017
pentru acordarea acreditării,
calificarea Asistent medical

generalist

TOTAL
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Str. Libertăţii, Nr. 14
Caransebeş, C-S
Tel. 0255 511977
E-mail:
scoaladavilacaransebes
@yahoo.com

190

555

6

166

6

178

6

211

IV.2. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
În învăţământul destinat minorităţilor cehă, croată, maghiară, ucraineană, sârbă, rromă şi germană din judeţul Caraş-Severin, în anul școlar 2019-2020,
au funcţionat 125,5 de clase/grupe, care au cuprins 1635 elevi (în aceste numere sunt incluse și formațiunile de studiu al limbii materne).
Învăţământul preprimar a cuprins 27 de grupe cu 358 copii (numai învățământ în limba maternă), cel primar 21 clase cu 235 elevi (numai învățământ în
limba maternă), învățământul gimnazial a funcționat cu 11 formațiuni de studiu având 145 de elevi (numai învățământ în limba maternă), iar învățământul
liceal a cuprins 6,5 formațiuni cu 79 elevi (numai învățământ în limba maternă) , adică un total de 65,5 formațiuni de studiu, incluzând 817 de elevi (numai
învățământ în limba maternă). Facem precizarea că la aceste 66 de formațiuni de studiu conținând 830 elevi, se adaugă formațiunile / grupele care studiază
limba maternă (câte 3-4 ore săptămânal), adică 64 formațiuni de studiu al limbii materne cu 887 elevi.
Limba rromani a fost predată unui număr de 115 elevi în următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Teoretic ”Diaconovici-Tietz” Reșița (structura Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Reşiţa), Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița (structura Școala Gimnazială Nr. 12 Reșița – Structura Şcoala Primară Câlnic), Colegiul Național
„Traian Lalescu” Reșiţa (Şcoala Primară Mociur), Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu (Structura Şcoala Gimnazială Maciova). Dintre aceștia, 11 studiază
“Istorie și tradiţii rrome“.
REŢEAUA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
Nivel
de
învăţământ
Preprimar
Primar
Gimnazial
Liceal
Total

Limba cehă

Limba croată

Limba
maghiară

Limba
ucraineană

Limba sârbă

2019-2020

Limba germană

Limba
rromani

Total

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

Elevi

Clase

elevi

3
3
0
0
6

12
9
0
0
21

4
5
4
4
17

43
34
38
35
150

1
0
1

10
0
10

2
1
0
0
3

44
7
0
0
51

10
2
0
0
12

115
10
0
0
125

7
10
7
2,5
26,5

134
175
107
44
460

0
0
0
0

0
0
0
0

Grupe/
Clase
27
21
11
6,5
65,5

Copii/
Elevi
338
235
145
79
817

Notă: Sunt luate în calcul (în tabelul de mai sus) doar formațiunile care studiază ”în limba maternă”, (toate disciplinele de studiu sunt predate în limba maternă,
mai puțin limba română), fără a se socoti și cele care ”studiază limba maternă” (se învață în limba română și se asigură studiul limbii materne câte 3-4 ore pe
săptămână).
În judeţul Caraş-Severin, învăţământul destinat minorităţilor naţionale cuprinde 7 etnii: cehă, croată, maghiară, ucraineană, sârbă,
germană şi rromă, după cum urmează:
LIMBA CEHĂ (Învățământ în limba maternă și studiul limbii materne)
Nr.
Crt.

Unitatea de învăţământ

Preprimar
Grupe/
Clase
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Copii/
Elevi

Primar
Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

Gimnazial
Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

Liceal
Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

Total
Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

1.
2.
3.
4.
5.

Şcoala Gimnazială Sfânta –Elena
Grădinița P.N. Ravensca
Şcoala Gimnazială Gârnic
Şcoala Gimnazială Bigăr
Studiul limbii materne
Total

1
1
1
-

6
3
3
-

3

12

1
1
1
1
4

5
2
2
4
13

4
4

26
26

-

-

2
1
2
1
5
11

11
3
5
2
30
51

LIMBA CROATĂ (Învățământ în limba maternă și studiul limbii materne)
Nr.
Crt.

Unitatea de învăţământ

1.
2.

Şcoala Primară Caraşova 1 -GPN
Şcoala Gimnazială Nermed - Grădiniţa
PN
Şcoala Gimnazială Rafnic - Grădiniţa PN
Şcoala Gimnazială Clocotici - Grădiniţa
PN
Liceul Bilingv Româno-Croat Caraşova
2
Studiul limbii materne
Total

3.
4.
5.
6.

Preprimar
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi
1
20
1
6

Primar
Grupe/ Copii/
Clase
Elevi
1
11
1
6

Gimnazial
Grupe/ Copii/
Clase
Elevi
-

Liceal
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi
-

Total
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi
2
31
2
12

1
1

8
9

1
1

7
3

-

-

-

-

2
2

15
12

-

-

2

18

1

6

4

35

7

59

4

43

5
11

47
92

5
6

54
60

4

35

10
26

101
243

Grupe/
Clase

Liceal
Copii/
Elevi

LIMBA MAGHIARĂ (doar învățământ în limba maternă)
Nr.
Crt.

Unitatea de învăţământ

1.

Gradinita P.P. Nr. 2 Reşiţa
Total
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Preprimar
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi
1
10
1
10

Primar
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi

Gimnazial
Grupe/ Copii/
Clase
Elevi
-

-

-

-

Total
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi
1
10
1
10

LIMBA UCRAINEANĂ (Învățământ în limba maternă și studiul limbii materne)
Nr.
Crt.

1.
2.
3.

Unitatea de învăţământ

Şcoala Gimnazială Cornuţel –
GPN
Grădiniţa PN Copăcele
Studiul limbii materne
Total

Preprimar

Primar

Gimnazial

Liceal

Total

Grupe/
Clase
1

Copii/
Elevi
17

Grupe/
Clase
1

Copii/
Elevi
7

Grupe/
Clase
-

Copii/
Elevi
-

Grupe/
Clase
-

Copii/
Elevi
-

Grupe/
Clase
2

Copii/
Elevi
24

1
-

19
36

6
7

84
91

6
6

83
83

-

-

1
12
15

19
167
210

2

LIMBA SÂRBĂ (Învățământ în limba maternă și studiul limbii materne)
Nr.
Crt.

Unitatea de învăţământ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Şcoala Gimnazială Belobreşca
Şcoala Primară Radimna
Şcoala Gimnazială Pojejena- Grădiniţa PN
Şcoala Gimnazială Liubcova – Grădiniţa PN
Grădiniţa PN6 Moldova Veche
Şcoala Primară Măceşti
Şcoala Primară Câmpia
Şcoala Gimnazială Socol
Şcoala Gimnazială Zlatiţa
Studiul limbii materne
Total

50

Preprimar
Grupe/
Copii
Clase
/
Elevi
1
6
1
16
1
9
1
15
1
15
1
10
1
8
2
23
1
13
10
115

Primar
Grupe/ Copii/
Clase
Elevi
1
1
14
16

4
6
205
215

Gimnazial
Grupe
Copii/
/
Elevi
Clase
10
165
10
165

Liceal
Grupe
Copii/
/
Elevi
Clase
2
35
2
35

Total
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi
2
1
1
1
1
2
1
2
2
26
38

10
16
9
15
15
16
8
23
17
405
530

LIMBA GERMANĂ (doar învățământ în limba maternă)
Nr.
Crt
.

Unitatea de învăţământ

Preprimar
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi

Primar
Grupe/ Copii
Clase
/
Elevi
-

1.

Grădiniţa P.N.”Prichindelul”-UT

1

11

2.
3.
4.
5.
6.

Grădiniţa P.P.”Semenic”-PJ
Grădiniţa PN Nr. 5 Reşiţa
Grădiniţa PN Nr. 5 Caransebeş
Grădiniţa PP 4 Caransebeş
Colegiul Național ” Diaconovici-Tietz”
Reşiţa
Colegiul Național ”C.D.Loga” Caransebeş
Liceul „Mathias Hammer” - Şcoala Nr. 2
Anina – P.N. Nr.5

1
1
1
1
-

22
11
21
24
-

5

1

20

Grădiniţa PN 3 Oraviţa

1

Total

7

7.
8.
9.

Gimnazial
Grupe/
Copii/
Clase
Elevi

Liceal
Grupe
Copii/
/
Elevi
Clase
-

Total
Grupe
Copii/
/
Elevi
Clase
1
11

-

-

115

4

74

2,5

44

1
1
1
1
11,5

22
11
21
24
233

5
-

60
-

3
-

33
-

-

-

8
1

93
20

25

-

-

-

-

-

-

1

25

134

10

175

7

107

2,5

44

26,5

460

LIMBA RROMANI (doar studiul limbii materne)
Nr.
Crt.

Unitatea de învăţământ

Preprimar

Primar

Gimnazial

Liceal

Total

Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

Grupe/
Clase

Copii/
Elevi

1.

Grădiniţa PN Maciova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu
(Structura Şcoala Gimnazială Maciova)
Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” Reșiţa
(Structura Şcoala Gimnazială Nr. 1 Reşiţa)
Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșiţa

-

-

2

24

1

14

-

-

3

38

-

-

-

-

1

15

-

-

1

15

-

-

2

42

-

-

-

-

2

42

3.
4.

51

5

(Şcoala Primară Mociur)
Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșiţa
(Structura Şcoala Primară Câlnic)
TOTAL

-

-

1

20

-

-

-

-

1

20

-

-

5

86

2

29

-

-

7

115

IV.3. ÎNVĂŢĂMÂNT ALTERNATIV
SITUAȚIA STATISTICĂ 2018-2019 - ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ „STEP BY STEP”

EDUCAȚIE TIMPURIE

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Denumirea
unităţii
de învăţământ
Grădiniţa cu Program
Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Reşiţa
Grădiniţa cu Program
Prelungit
,,Palatul Fermecat” Reşiţa
Grădiniţa cu Program
Prelungit „FloareaSoarelui” Reşiţa

TOTAL:

52

Nr. şi data decizie ISJ/
Nr. şi data
ordin de ministru
privind
autorizarea/
acreditarea
Nr.7768/24.01.2006
Nr.8045/17.01.2007
Nr. 7768/24.01.2006;
Nr. 8045/17.01.2007

Adresa ISJ
NR.1464/21.03.2011
Adresa ISJ
Nr.10803/15.10.2010
Avizul C.E.D.P. „Step by
Step”
Nr. 236/3.08.2011

- 12 grupe
-285 preșcolari

Adresa/Telefon/
Fax/E-mail

Reşiţa, Al. Bazna nr. 1
Tel./fax. 0255 – 251246
gradinita.dumbrava@gm
ail.com
Reşiţa, Str. Oţelului ,
nr.18
Tel./fax: 0255-211985
gradinitapp3resita@yaho
o.com
Reşiţa, Al.Breazova, nr.5
Tel. / Fax. 0255/251467
gradinitapp8@yahoo.co
m

Număr de copii pe grupe 2016-2017
Grupa mică
Grupa mijlocie
Grupa mare/
pregătitoare
Număr Număr Număr Număr Număr
Număr
grupe
copii
grupe
copii
grupe
copii
-

-

2

50

-

-

-

-

1

23

-

-

2

48

3

66

3- P.P.
1- P.N.

71
27

2

48

6

139

4

98

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Nr.
Crt

Nr. şi data decizie
ISJ/Nr. şi data
ordin de ministru
privind
autorizarea
/acreditarea

Denumirea unităţii
de
învăţământ

1425/18.02.2013

2.

3.

Adresa/Telefon/Fax/Email

Clasa Preg.
Nr.
Nr.
clase elevi

Clasa I
Nr.
Nr.
clase elevi

Clasa II
Nr.
Nr.
clase elevi

Clasa III
Nr.
Nr.
clase elevi

Clasa IV
Nr.
Nr.
clase ele
vi

Moldova Nouă,
Strada George Coşbuc,
Tel,0255/540822
grmold9@yahoo.com

1

24

1

24

-

-

1

23

-

-

Colegiul Naţional
„Mircea Eliade” Reşiţa

Adresa Centrului
Step by Step
nr.216/17.06.2013,
înregistrată la ISJ CS
nr. 7276/17.06.2013

Reşiţa, Str.Făgăraş, Nr. 6,
0255 231074,
colegiuleliade@gmail.com

1

30

1

23

1

15

1

18

1

21

Colegiul Naţional
“Traian Lalescu” Reşiţa

Protocol colaborare
între CEDP Step by
Step şi MECTS Nr
365/BO/26.04.2012

Reşiţa, B-dul Al. I. Cuza,
Nr. 7
Tel. 0255 215847
Fax: 0255 215345
E-mail:
cntlresita@yahoo.com

2

51

2

54

2

49

2

58

2

46

4

105

4

101

3

64

4

99

3

67

Liceul Tehnologic
"Clisura Dunării"
Moldova Nouă

1.

Număr de clase pe ani de studii şi număr de elevi 2017-2018

TOTAL: - 20 clase
489 elevi

IV.4. CLASE CU SPECIFIC – BILINGVE, INTENSIVE, DE ARTĂ, SPORTIVE, ALTE TIPURI, în anul şcolar 2019-2020
1.
2.

CLASE BILINGVE: Limba croată: 4 clase învăţămant gimnazial, 4 clase învăţământ liceal, IX-XII zi, la Liceul Bilingv Caraşova
CLASE INTENSIVE:
Nr.
crt.

Specializare
LIMBA ENGLEZĂ
INFORMATICĂ
TOTAL

53

Clasele I-VIII
Clase
Elevi
2
51
-

Liceu, zi
Clase
21
15
36

Elevi
521
420
941

Total
nr. clase
23
15
38

Total
nr. elevi
572
420
992

3.

ÎNVĂŢĂMÂNT VOCAŢIONAL DE ARTĂ:

În anul școlar 2019-2020, în judeţul Caraş-Severin, au fost şcolarizaţi un număr de 503 elevi la disciplinele artistice (muzică şi arte plastice) dintre care
273 elevi la secţia muzică şi 230 elevi la secţia arte plastice.
Astfel, la învățământul integrat au fost cuprinși un număr de 328 elevi, iar în învățământul suplimentar 175 de elevi.
Elevii au funcţionat în 4 școli cu program de arte, după cum urmează:
a) O şcoală cu program integrat de artă: Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa (muzică şi arte plastice) – nivel primar, gimnazial şi liceal, după cum
urmează:
- la secția muzică, la clasele primare au fost înmatriculați 75 elevi, la instrumentele vioară, pian, corzi grave și instrumente de suflat, la clasele
gimnaziale (clasele V-VIII) 67 de elevi, la instrumentele vioară, pian, corzi grave și instrumente de suflat iar în învățământul liceal un număr
de 67 elevi la instrumentele vioară, pian, corzi grave, studii teoretice, canto clasic și instrumente de suflat, însumând un număr total de 213 elevi
- La secția arte plastice au fost școlarizați un număr de 119 elevi din care 57 elevi la clasele V-VIII și 62 de elevi la clasele IX-XII
La nivelul învățământului integrat de artă (muzică și arte plastice) în județul Caraș-Severin în anul școlar 2019-2020 au fost înscriși în total un
număr de 328 elevi.
b) La Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeş, școală cu program suplimentar având atât secție de muzică, cât și secție de arte plastice,
repartizați astfel:
- la secția muzică la clasele I-IV la instrumentele vioară și pian au fost înscriși 20 elevi iar la clasele V-VIII vioară, pian și instrumente de suflat
un număr de 16 elevi. În total în anul școlar 2019-2020 la secția muzică au funcționat 36 elevi.
- la secția arte plastice, clasele V-VIII 36 elevi;
La Colegiul Național „C.D.Loga” Caransebeș la clasele I-VIII au fost înscriși în anul școlar 2019-2020 un număr de 72 de elevi.
c) O şcoală cu program suplimentar de arte plastice pe lângă Liceul Bănăţean Oţelu-Roşu – nivel gimnazial, clasele V-VIII având un număr total
de 57 de elevi;
d) La Liceul Tehnologic „Mihai Novac” Oraviţa- structura Școala Gimnazială Nr.3 Oravița (școală cu program suplimentar de muzică şi arte
plastice nivel primar şi gimnazial) fiind repartizați astfel:
- la secția muzică, la clasele I-IV 12 elevi, la instrumentele vioară, pian și instrumente de suflat, iar la clasele V-VIII 16 elevi la instrumentele
vioară, pian instrumente de suflat. În total la secția muzică au fost înscriși un număr de 28 elevi.
- la secția arte plastice,clasele V-VIII au fost școlarizați 18 elevi.
La această școală cu program suplimentar de muzică și arte plastice au fost înmatriculați în anul școlar 2019-2020 46 elevi.

4.
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ÎNVĂŢĂMÂNT VOCAŢIONAL SPORTIV:

Reţeaua unităţilor de învăţământ
în care se organizează învăţământ sportiv integrat şi suplimentar

A. Reţeaua cluburilor sportive şcolare independente:
Nr.
Crt.
1

Denumirea unităţii de
învăţământ
Clubul Sportiv Şcolar Reşiţa

Adresa unităţii de învăţământ

Discipline sportive / secţii

Numărul CIS

Str. Făgăraşului nr.12, Reşiţa
Jud. Caraş-Severin

CS/A1/00213/2001

2.

Clubul Sportiv Şcolar Caransebeş

Str. Aleea Alunişului nr.1, Caransebeş, jud.
Caraş-Severin
Str. Republicii, nr.10-12, Oţelu - Roşu
cod 325700, Jud. Caraş-Severin,

atletism,fotbal,gimnastică artistică
băieţi,gimnastică ritmica fete, înot, lupte
libere, schi fond.
atletism, fotbal, lupte greco-romane, volei

0000123

Volei/1

00506

B. Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar care au în structură şi secţii de club sportiv şcolar:
Nr.
crt.

Denumirea unităţii de
învăţământ

Adresa unităţii de învăţământ

Disciplinele sportive/secţii

Numărul C.I.S.

C. Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar care au clase cu program sportiv
Nr.
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Adresa unităţii de învăţământ

Disciplinele sportive/secţii

Nr. C.I.S.*)

1.

Liceul Teoretic ” Traian Vuia” Reşiţa

Calea Caransebeşului nr. 2
Reşiţa, jud. Caraş -Severin

atletism – handbal

0001229

5.

ÎNVĂŢĂMÂNT VOCAŢIONAL TEOLOGIC:

Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” Caransebeş:


Învăţământ liceal: 4 clase –97 elevi

Liceul Teologic Baptist Reşiţa:
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Învăţământ
Învăţământ
Învăţământ
Învăţământ

preşcolar: 13 grupe – 257 preşcolari (la Reşiţa, Bocşa, Oţelu Roşu, Moldova Nouă)
primar: 14 clase – 274 elevi (la Reşiţa, Bocşa, Moldova Nouă)
gimnazial: 5 clase – elevi (la Reşiţa, Moldova Nouă)
liceal: 4 clase – 100 elevi (la Reşița)

IV.5. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
La nivelul sistemului de învățământ special și special integrat al județului Caraș-Severin se realizează recuperarea psihopedagogică și educațională a elevilor
cu deficiență mintală, motorie, neuromotorie, deficiențe asociate. În unitățile de învățământ special din județul Caraș-Severin se desfășoară forme de educație
școlară diferențiate, adaptată prin metode și tehnici de intervenție specifice pe domenii de dezvoltare, destinate elevilor cu cerințe educaționale speciale.
Diversitatea cazuistică și complexitatea diagnosticelor elevilor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă (ADHD, tulburări pervazive
de dezvoltare, autism, Sindrom Down, diferite tipuri de deficiențe senzoriale, mintală, impun pentru recuperarea psihopedagogică și adaptarea la mediul școlar
servicii de sprijin educațional, oferit prin resursa umană specializată asigurată de către profesorii de sprijin, profesorii logopezi, profesorii consilieri școlari.
În anul școlar 2019-2020, acțiunile de îndrumare, monitorizare și control au avut în vedere asigurarea și respectarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe
educative speciale și, în egală măsură, a dreptului la educație și plasarea acestora într-o zonă de interes special.
Curriculumul școlar utilizat atât pentru elevii școlarizați în instituție, cât și pentru cei integrați în școala de masă a pus accent pe următoarele domenii:
- dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivațional, caracterial și formarea unui registru comportamental adecvat care să permită
adaptarea şi integrarea socială;
- dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă;
- dezvoltarea conduitei morale;
- dezvoltarea armonioasă a conduitei psihomotrice și a abilităților practice.
Având în vedere creșterea performanței personalului didactic, principalele obiective au fost:

sprijinirea cadrelor didactice în eficientizarea activităţii de predare – învăţare – evaluare;

consilierea metodică a cadrelor didactice;

evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a elabora, pe baza programei şcolare, documentele de planificare şi de proiectare didactică şi
consilierea acestora în vederea realizării acestor documente în concordanţă cu cerinţele actuale dar şi cu interesele şi capacităţile beneficiarilor;

evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a utiliza strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe;

evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza metode de învăţare diferenţiată;

evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în cadrul activităţilor de predare – învăţare;

consilierea cadrelor didactice de a realiza o proiectare didactică construită curricular şi centrată pe asigurarea corelaţiei funcţionale permanente dintre
profesor si elev – frontal, grupat, individual;

evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a elabora documente de proiectare didactică în viziune integrată - obiective, activităţi de
învăţare, conţinuturi, metode, strategii şi evaluare;

evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a stabili competenţele, conţinuturile și mijloacele de realizare pentru cursurile opţionale;

verificarea activităţii comisiilor metodice, a comisiilor şi comitetelor de lucru în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii didactice.

Nr/c
rt.
1

Tipul de cerinţă/
Perioada
Număr de unități școlare pentru învățământ special

Anul școlar
2019-2020

4
2

56

Numărul de elevi școlarizați în învățământul special

569

Observații
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița;
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Primăvara” Reșița;
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Christiana” Bocșa;
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș.
112- CȘEI Primăvara Reșița;
221- CȘEI Aurora Reșița;
120- CȘEI Christiana Bocșa;

116 - CȘEI Caransebeș
3

Număr de unităţi de masă care integrează individual elevi cu deficienţe
(CES)- şcoli integratoare
Număr de unităţi de masă care integrează cu grupa/clasa elevi cu
deficienţe (CES)- şcoli integratoare

4

81

4
5

Număr de elevi din învăţământul de masă integrați individual care
urmează curriculumul școlii de masă cu servicii educaționale de sprijin
Număr de elevi din învățământul de masă integrați individual care
urmează curriculumul școlii de masă, depistaţi şi integraţi de către
comisia internă de evaluare continuă/SEC care nu beneficiază de
program de sprijin
Număr de grupe/clase speciale integrate care funcţionează în
învăţământul de masă
Număr de elevi cuprinşi în grupe /clase speciale integrate în învăţământul
de masă
Număr de elevi cuprinşi în terapie logopedică din cadrul centrelor
logopedice interşcolare şi al cabinetelor logopedice
Număr de elevi şcolarizaţi la domiciliu
Număr de alternative educaţionale (tipul alternativei şi numărul de copii
cuprinşi în acest sistem)
Număr de cadre didactice de sprijin
Număr profesori consilieri şcolari
Număr profesori logopezi
Număr mediatori şcolari
Număr personal angajat în Centrul Judeţean de Resurse şi de asistenţă
educaţională

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nr.
Crt.

Unitatea școlară

C.Ș.E.I. „CHRISTIANA” BOCȘA –

815
0
8

45
534
21
0
54
37 posturi
13
0
63 norme

Profilurile, domeniile, specializările

Structura ȘCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ BOCȘA

Nr. Ordin Acreditare/autorizare

Învățământ preșcolar, primar, gimnazial special
Tehnic,constructii, instalatii si lucrari
publice,zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

1.
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Școala Gimnazială Nr. 9 Reșița;
Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița;
Școala Gimnazială ”Mihai Peia” Reșița;
Liceul Teoretic ”General Dragalina” - structura Școala Primară Ciclova
Montană;

Tehnic, mecanica, lacatus constructii metalice si
utilaj tehnologic

OMECT 5570/29.11.2006
OMECT 5570/29.11.2006

C.Ș.E.I. „AURORA” REȘIȚA
2.
Structura ȘCOALA SPECIALA
PROFESIONALA REȘIȚA
3. CȘEI ”PRIMAVARA” REȘIȚA
4. CȘEI CARANSEBEȘ

Învățământ preșcolar, primar, gimnazial special
Industrie textilă şi pielărie:
- Confecţioner produse textile
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:
- Zidar-pietrar-tencuitor;
- Instalator instalasţii tehnico-sanitare şi de gaze
Mecanică:
- Lăcătuş mecanic prestări servicii
Învățământ preșcolar, primar, gimnazial special
Învățământ primar, gimnazial special

OMECT nr. 3983/2008
OMECT nr. 3983/2008
OMECT nr. 3983/2008

DIAGNOZA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
Puncte tari:
 DOMENIUL CURRICULAR

Respectarea prevederilor legale specifice învățământului special și special integrat constatată cu ocazia efectuării inspecțiilor școlare pe parcursul
anului școlar
2019-2020;

Curriculum flexibil, adecvat tipului şi gradului de deficienţă;

Evaluare și intervenție în echipă multidisciplinară;

Demersuri educaţionale şi terapeutice centrate pe nevoile elevului și tipului de diagnostic stabilit

Desfășurarea de activități și proiecte periodice, ce decurg din nevoile de dezvoltare ale grupurilor de elevi;

Orar flexibil în funcție de timpul elevului;

Comisii metodice funcționale;

Preocuparea expresă a profesorilor din unitățile de învățământ special pentru îmbunătățirea rezultatelor proprii;

Noul curriculum adaptat oferă libertatea de a alege teme, strategii și maniere de lucru, personalizate pentru fiecare elev în parte;

Asigurarea egalizării de șanse pentru toți elevii cu CES, atât pentru cei din învățământul special, cât și pentru cei integrati în învățământul de masă,
prin
asigurarea posibilității de a parcurge un curriculum adecvat nevoilor și particularităților lor de dezvoltare.
 RESURSE UMANE

Cadre didactice calificate, majoritatea interesate de propria perfecţionare profesională prin grade didactice, cursuri de formare continuă şi la alte
activităţi cu rol de perfecţionare metodico-ştiinţifică;

Număr mare de specialişti (psihologi, psihopedagogi, profesori de psihopedagogie specială) în domeniul educaţiei copiilor cu CES;

Funcţionarea eficientă a echipelor multidisciplinare;

Bună comunicare la nivelul şcolii;
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Relaţiile interpersonale (profesor – elev, conducere – angajaţi, profesori – părinţi, profesori – profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat
deschis, stimulativ;

Consilieri din diverse Universităţi din România (Babeş Bolyay – Cluj Napoca), și din străinătate (Universitatea din Calgary–Canada-Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, Universitatea din Oslo – Norvegia - Facultatea de psihologie);

Există o bună delimitare a responsabilităţilor fiecărui angajat (pe subcomisii) precum şi o bună coordonare a acestora.
RESURSE MATERIALE

Utilizarea eficientă a resurselor materiale existente;

Parteneriatele sunt surse suplimentare de finanțare (donații de mobilier, rechizite școlare, jocuri, etc);

Existența cabinetelor terapeutice specializate;

Existența unei biblioteci în fiecare unitate de învățământ special;

Existența unui cabinet de stimulare polisenzorială la CSEI Primăvara Reșița;

Cabinete de AEL și TIC dotate cu softuri educaționale pentru copiii cu C.E.S.;

Legislație care vine în sprijinul copiilor cu C.E.S.
DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE

Receptivitatea Consiliului Județean Caraș – Severin față de problemele cu care se confruntă învățământul special și special integrat;

Parteneriate cu școlile de masă care integrează copii cu C.E.S.;

Parteneriate cu familiile elevilor cu C.E.S.;

Parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin;

Parteneriate cu organizații nonguvernamentale „SALVAȚI COPIII” , „INOCENȚĂ și SPERANȚĂ” , „INIȚIATIVA DA”, etc.

Colaborarea cu familiile elevilor, precum şi cu Poliţia concretizată în reducerea abandonului şcolar şi în îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la orele de
curs;

Parteneriate cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmii şi ISU Caraş-Severin în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor pentru prevenirea şi
combaterea delincvenţei juvenile.

Puncte slabe:
 DOMENIUL CURRICULAR

Lipsa manualelor școlare;

Conținuturile învățării sunt elaborate la nivelul unităților de învățământ, dar ofertele şcolilor nu pot satisface toate nevoile elevilor, atât de diferiţi ca
patologie;

Organizarea CDS are unele disfuncţionalităţi, opţiunile se fac după aprecierea cadrelor didactice, elevii neputând avea întotdeauna o opţiune, iar
părinţii acestora lasă decizia la aprecierea conducerii şcolii;

Orientarea spre meseriile profesionale ale elevilor cu C.E.S. nu cuprinde o paletă mai largă și nu este întotdeauna în concordanță cu nevoile
comunității;

Lipsa unor parteneriate cu diverși agenți economici care ar stimula și ar valoriza importanța copilului cu C.E.S. și a rolului său în societate;
 RESURSE UMANE
 Insuficiența numărului de cadre didactice itinerante/de sprijin, precum și a celorlalte categorii de personal didactic și didactic-auxiliar din unitățile de
învățământ special;
 Frecventarea sporadică a școlii de către unii elevi, ca urmare a folosirii lor în alte scopuri decât cel școlar (muncă la negru, etc.).
 Slaba implicare a părinţilor în procesul instructiv-educativ al propriilor copii; dificultăţi în stabilirea unei relaţii de colaborare şcoală-familie.
 Insuficienta dezvoltare a componentei de formare, consiliere, consultanţă destinată cadrelor didactice din învăţământul de masă.
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 Cadrele didactice repartizate computerizat nu cunosc categoria de elevi cărora le vor oferi servicii; nu cunosc metodele de lucru specifice, sunt speriate
şi nemotivate pentru această activitate. Uneori conservatorismul şi rezistenţa la schimbări ale unui angajat pot întârzia rezultatele / progresele elevilor.




RESURSE MATERIALE
 Absenţa unor ateliere de terapie ocupaţională reduce diversitatea serviciilor ce pot fi oferite de psihopedagog sau învăţător – educator elevilor, şi
conduce la instalarea unei rutine dăunătoare în procesul de recuperare şi educaţie specială;
 materialul didactic este insuficient şi se strică / deteriorează repede datorită dizabilităților elevilor care lucrează cu el;
 fondurile băneşti sunt insuficiente achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice;
 Baza materială redusă în majoritatea unităţilor şcolare integratoare; în unele şcoli chiar lipsa unei săli în care să se desfăşoare programul de sprijin;
 Lipsa unor contracte încheiate cu diverși agenți economici privați, care în schimbul ofertei noastre școlare ar putea aduce fonduri extrabugetare în
unitate.
DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE
 Lipsa mijloacelor de transport adaptate care să faciliteze deplasarea elevilor cu CES integrati în unitățile de învățământ de masă la programe
terapeutice specializate, care să faciliteze adaptarea lor școlară și socială.
 Colaborarea insuficientă cu diverși agenți economici, în vederea integrării profesionale a absolvenților noștri, din cauza dezvoltării precare economice
a oraşului;
 Neimplicarea familiei biologice în actul educațional și profesional;
 Imaginea publică deformată pentru unitățile de învățământ special și pentru elevii cu C.E.

Oportunități:
 DOMENIUL CURRICULAR
 Interesul unităţilor de învăţământ pentru serviciile furnizate de unitățile de învățământ special, in scopul intervenției timpurii pentru corectarea sau
ameliorarea diferitelor deficiențe de limbaj, psihomotrice, de adaptare, emoționale etc.;
 Posibilitatea proiectării traseelor educaționale plecând de nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil;
 Acces la programele pentru implementarea programelor învățământului integrat;
 Existența bibliografiei de specialitate.
 RESURSE UMANE
 Oferta variată de cursuri de formare în domeniul educației incluzive;
 Organizarea de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs care să favorizeze împărtăşirea de experienţe, creşterea
coeziunii în grup prin implicarea noilor veniţi, o comunicare mai bună;
 Creșterea interesului societății civile pentru programele de integrare socioprofesionale;
 Implicarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate.
 RESURSE MATERIALE
 Existența unor programe naționale și regionale de atragere de fonduri;
 Resurse locale (sponsori);
 Existența gradației de merit pentru stimularea financiară;
 Donații.
 DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE
 Acordarea de servicii de asistență socială, prin serviciile oferite de cantinele și internatele școlare ale învățământului special;
 Parteneriate interne și internaționale;
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 Existența sponsorilor care prin sensibilizare pot deveni parteneri educaționali;
 Construirea unor programe pentru sănătate;
 Existența unor programe pentru ajutorarea copiilor aflați în dificultate.
Amenințări:


DOMENIUL CURRICULAR
 Lipsa unui curriculum național pentru învățămțntul special;
 Maniera informală a activității didactice cu accent pe conținuturi, și nu pe competența sau abilități;
 Discrepanțe mari între între curriculum-ul din învățământul special și cel din învățământul de masă;
 Programa încărcată cu unele materii care mai mult încurcă decât ajută elevul cu C.E.S. în dauna altora care le-ar fi folositoare.



RESURSE UMANE
 Status educaţional şi socio-economic foarte redus al familiilor elevilor;
 Necunoaşterea/cunoaşterea insuficientă de către cadrele didactice din şcolile incluzive a metodelor, tehnicilor şi procedeelor de lucru pentru elevii cu
CES;
 Insuficienta acceptare de către părinţi a nevoilor copilului / elevului creşte perioada de recuperare a acestora, scade motivația pentru învățare, scade
încrederea părinților în unitățile de învăţământ, conduce la “plimbatul” acestora prin alte unităţi similare sau spitaliceşti în speranţa unei recuperări mai
rapide. Aceasta poate determina absenteism şcolar, pierderea abilităţilor câştigate cu mult efort, atât din partea elevilor şi a părinţilor, cât şi a cadrelor
didactice;
 Reacții negative ale părinților copiilor de la școala de masă în ceea ce privește prezența în clasă a copiilor cu C.E.S.;
 Mare dispersare a resurselor umane de la C.Ș.E.I. „Aurora” Reşiţa pe teritoriul județului nostru, ca urmare a solicitării tot mai dese a școlilor de masă,
pentru serviciile oferite de cadrele noastre didactice.



RESURSE MATERIALE
 Degradarea spaţiilor şcolare / clădirilor datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinere / reparaţii capitale
 Dificultatea elevilor de a proteja spaţiile şcolare şi mobilierul şcolar (datorită dificultăţilor motorii şi neinstalării reflexului sfincterian)
 Ritmul accelerat al schimbării tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente
 Starea de uzură a maşinilor care transportă elevii (de la şcolile integratoare la Centrul “Primăvara” pentru terapii specifice).
 Starea economică precară a județului și a orașului nostru;



DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE
 Dezinteresul agenților economici de a colabora cu școlile profesionale speciale în vederea desfășurării stagiilor de practică;Derularea formală a unor
activităţi de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate
 Nivelul de educaţie al părinţilor şi resursele lor de timp / financiare pot conduce la slaba lor implicare in viaţa şcolii
 Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor partenere / potenţial partenere
 Neînţelegerea de către şcolile / grădiniţele partenere a nevoilor copiilor noştri.
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ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DIN PERSPECTIVA EXPERIENȚEI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020, DIN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SPECIAL DIN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN ȘI PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021
Analiza SWOT privind activitatea la distanță pentru anul școlar 2019-2020, semestrul al doilea, s-a realizat în concordanță cu obiectivele Planului

județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor.

Pentru o reprezentare cât mai obiectivă a situației, analiza s-a realizat din perspectiva cadrelor didactice, a elevilor și a părinților:

Puncte tari:


Oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ,
pe capacități și competențe
 Competențele digitale dobândite de profesori în această perioadă reprezintă, achiziții utile pentru activitatea didactică viitoare, utilizarea în
continuare în activitatea didactică față-în-față (unele dintre) instrumentele și resursele digitale pe care le-au utilizat în această perioadă;
 Tehnologia digitală a facilitat într-o oarecare măsură desfășurarea unor activități didactice la distanță și pentru copiii din învățământul special;
 Aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum
Whatsapp, Facebook messenger etc;
 Aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe
precum Zoom, Meet, Skype;
 Activitățile de consiliere individuală online;
 Utilizarea unor resurse digitale atractive, stimulative;
 Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare online, webinarii – spre domeniile de interes, pentru predarea on-line;
 Accesarea unui număr mare de resurse educaționale online;
 Relații de colaborare cu familiile copiilor, mult mai susținute;
 Diversitate în abordarea tematică a ședințelor de consiliere;
 Competențe TIC exersate și valorificate în e - Learning;
 Exercițiu dobândit în utilizarea instrumentelor hardware;
 Durată și putere de concentrare crescute, pe sarcina de lucru, ca efect al mediului familial în care se desfășoară activitatea;
 Creșterea gradului de cunoaștere de către părinți a specificului activităților de intervenție pentru elevii cu CES.
 Învățarea la distanță i-a provocat pe unii elevi să devină proactivi, elevii cu deficiențe medii și ușoare;
 Asigurarea necesarului de materiale igienizante pentru revenirea elevilor în spațiile școlare și alte resurse specifice perioadei de pandemie:
lămpi UVT., covorașe dezinfectante etc.
 Diseminarea și valorizarea rezultatelor pozitive și a produselor finale realizate în cadrul activităților la distanță, atât pe site-ul unităților de
învățământ special din județ, cât și pe site-ul ȘCOALA ONLINE CĂRĂȘEANĂ;
Puncte slabe:
 Abilități tehnice și digitale scăzute de utilizare a device-urilor de către elevii cu CES;
 Sprijinul personalizat nu se poate face online/ la distanță pentru copiii cu nevoi speciale de învățare
 Comunicarea autentică, relaționarea umană nu poate fi realizată online
 Lipsa unor competențe de utilizare în contexte didactice autentice a noilor tehnologii face dificilă alegerea și utilizarea unor platforme
 dedicate pentru activități didactice în mediul online
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Învățarea online nu oferă feedback-ul necesar, obiectiv referitor la însușirea achizițiilor
Lipsa unui computer/elev, deficiențe de conectivitate
Sprijinul și îndrumarea primite de cadrele didactice în primele săptămâni au acoperit în mod corect componenta tehnică, însă nu au avut în vedere aspectele
pedagogice pe măsura nevoilor și așteptărilor.
Dificultatea desfășurării predării în regim online a disciplinelor ce presupun activitate fizică, exemple practice și relații de apropriere emoțională (terapii
specifice si de compensare, stagii de practică etc.)
Insuficiența informațiilor tehnice din partea profesorilor de a crea conținuturi captivante adaptate diferitelor situații întâmpinate în predarea on-line.
Cunoștințe insuficiente ale părinților pentru a-și putea sprijini copiii în procesul de învățare;
Lipsa motivației de învățare a copiilor;
Lipsa contactului direct cu profesorul;
Limita de timp redusă în munca on- line, în care profesorul nu reușește să transmită toate informațiile necesare;
Lipsa posibilității copilului de a exersa mai mult împreună cu profesorul;
Procese psihice aleatoriu stimulate ( deși fiecare conținut propus a cuprins indicații asupra priorităților de dezvoltare, părinții nu au gestionat obiectiv
potențialul copiilor);
Nivel de dezvoltare a limbajului, redus la capacitățile de verbalizare ale copiilor;
Încărcătura emoțională ineficient gestionată;
Blocaje de relaționare online, generate de deficiențele diagnosticate;
Capacități de adaptare socială sincopate, în descreștere;

Oportunități:
 Lipsa contactului uman poate fi compensată prin activități online bine proiectate și planificate;
 Cadrele didactice au posibilitatea de a realiza activități de perfecționare pentru desfășurarea activităților online;
 Dezvoltarea competențelor de utilizare a resurselor I.T pentru învățarea online;
 Crearea platformei şi a site-ului dedicat activităților didactice în scop demonstrativ şi la distanță.
 Participarea personalului didactic la cursuri de formare şi dezvoltare profesională folosind mediul on-line;
 Accesul gratuit al personalului didactic şi didactic-auxiliar la programele de formare continuă şi de perfecționare on-line;
 Folosirea părinților ca resursa în procesul instructiv – educativ-recuperator;
 Plan de acțiune pentru educație digitală, adoptat în cadrul Politicilor de coeziune de către Comisia Europeană cu un buget aprobat de 37 miliarde de euro
pentru statele membre;
 Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul MOC, pentru
finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital - unități de învățământ preuniversitar de stat;
 Consiliul Județean și autoritate locală dispuse să sprijine și să susțină desfășurarea activităților școlare din sistemul online;
Amenințări:
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Incapacitate de adaptare a copiilor CES, cu deficiențe severe, datorată background- urilor patologice la noile structuri de desfășurare online, datorate
procesului educațional-recuperator;
Inegalitatea de șanse la educație (fără acces la internet, venituri precare, familii numeroase, nivel scăzut de educație al părinților, lipsa resurse proprii,
laptop, tablete etc.)
Nivelul scăzut al competențelor digitale ale elevii cu CES;
Lipsa spațiului fizic instituțional, adecvat asigurării distanței sociale pentru desfășurarea cursurilor;
Veniturile mici ale părinților sub nivelul de subzistență influențează activitatea copiilor neasigurând confortul minim (hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte)
sau mijloace de învățare online;

Admiterea în învăţământul profesional special:


Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a din unităţile de învăţământ special s-a organizată de către Comisia de admitere judeţeană, în perioada
6 iulie 2020.
Repartizarea s-a realizat în ziua de 6 iulie 2020, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa;
 Candidați înscriși: 33
 Candidați repartizați: 33



Detaliere pe unităţi de învățământ care au ofertă de formare în învăţământul profesional special:
Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

Domeniul de
pregătire

1.

C.S.E.I "Aurora" Reşiţa - structură
Şcoala Profesională Specială

Industrie
pielărie

2.

C.S.E.I"Aurora" Reşiţa - structură
Şcoala Profesională Specială

3.

C.S.E.I "Christiana" Bocşa

textilă

Calificarea
profesională

şi

Confecţioner
textile

Forma de
organizare

Nr.
locuri
aprobate

Nr. locuri
ocupate în
etapa I

Locuri
libere
pentru
etapa a
II-a

produse

Profesional
special

12

10

2

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Instalator
instalaţii
tehnico- sanitare şi gaze

Profesional
special

12

7

5

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Lăcătuș
metalice
tehnologic

Profesional
special

16

16

-

40

33

7

și

constructii
utilaj

TOTAL
IV.6. RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE CONFORM EVOLUŢIEI DEMOGRAFICE

Factorul demografic a determinat recalibrarea reţelei şcolare, prin comasări de unităţi în mediul rural şi urban şi prin înfiinţarea de structuri arondate
centrelor. Calibrarea reţelei şcolare a avut la bază următoarele motive:
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În

Judeţul Caraş-Severin este al treilea din ţară ca suprafaţă şi este nevoie de acoperirea echitabilă a tuturor zonelor în ceea ce priveşte organizarea reţelei
şcolare pentru a reduce la minim neşcolarizarea şi abandonul şcolar;
Majoritatea unităţilor de învăţământ cu clasele I-VIII cu efective de elevi sub normativ sunt unice pe comună şi se impune păstrarea acestora cu
personalitate juridică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
Date fiind diversitatea etnico-lingvistică şi necesitatea respectării principiului multiculturalităţii, există solicitări ale comunităţilor locale şi ale reprezentanţilor
minorităţilor de a păstra personalitatea juridică la unităţile de învăţământ cu predare în limba maternă, chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile normativului
privind efectivul minim de elevi;
Efectivele scăzute de elevi din judeţ, care se datorează migraţiei interne şi externe a populaţiei în general, inclusiv a populaţiei şcolare;
Necesitatea corelării măsurilor legate de restructurarea reţelei şcolare cu dezvoltarea infrastructurii (reabilitare clădiri, şosele, dezvoltarea transportului
şcolar).
anul școlar 2019-2020, s-au produs următoarele modificări în reorganizarea rețelei școlare la nivelul județului nostru:
1. Fuzionarea prin absorbție a Colegiului Tehnic Reșița cu Colegiul Tehnic Cărășan Reșița (Colegiul Tehnic Reșița fiind unitatea de învățământ
care absoarbe, iar Colegiul Tehnic Cărășan Reșița fiind unitatea de învățământ absorbită);
2. Divizarea prin absorbție a unităților de învățământ de la nivelul UAT Caransebeș:
 Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu“ Caransebeș-unitate de învățământ cu personalitate juridică divizată;
 Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Caransebeș, Grădinița cu Program Prelungit Nr.3 Caransebeș, Grădinița cu Program Normal
Nr.1 „Sfânta Filofteia“ Caransebeș, Grădinița cu Program Normal Nr.2 Caransebeș, Grădinița cu Program Normal Nr.5 Caransebeșcomponente organizatorice transferate;
 Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Caransebeș-unitate de învățământ cu personalitate juridică rezultată (structuri
existente: Grădinița cu Program Normal Nr.3 Caransebeș, Grădinița cu Program Normal Nr.8 Caransebeș, Grădinița cu Program
Normal Jupa + componente organizatorice transferate: Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Caransebeș, Grădinița cu
Program Prelungit Nr.3 Caransebeș, Grădinița cu Program Normal Nr.1 „Sfânta Filofteia“ Caransebeș, Grădinița cu Program Normal
Nr.2 Caransebeș, Grădinița cu Program Normal Nr.5 Caransebeș).
V. RESURSELE UMANE
V.1. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Selectarea şi angajarea personalului didactic s-a realizat prin:
 exercitarea unui act decizional corect în domeniul resurselor umane, bazat pe competenţă, legalitate şi transparenţă;
 respectarea legislaţiei privind mişcarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar de stat și particular.
Un învăţământ performant şi de calitate este condiţionat de existenţa unui corp profesoral competent, bine pregătit şi dedicat profesiei. Munca în şcoală
presupune efort constant şi continuu, este uneori frustrantă şi nu are rezultate imediate şi evidente pe termen scurt, dar este răsplătită întotdeauna prin
performanţele şcolare sau profesionale ale absolvenţilor. Pentru a le atinge, este necesară asigurarea personalului didactic de predare calificat, cu tendință de
stabilizare pe postul didactic/catedra pe care este încadrat.
La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin s-au avut în vedere:

65



















elaborarea unor politici de personal coerente privind selectarea şi încadrarea personalului didactic de predare în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
recenzarea corectă a populaţiei şcolare din fiecare zonă;
consilierea permanentă a conducerii unităților de învățământ în stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, cu respectarea normelor legale
în vigoare;
implicarea managerilor şcolari în actul decizional de numire a personalului didactic de predare, prin participarea directă la luarea deciziilor privind:
vacantarea și stabilirea viabilității posturilor didactice/catedrelor, de detaşare în interesul învăţământului/la cerere, de asigurare a continuităţii pe post a
suplinitorilor calificaţi sau de numire a suplinitorilor calificaţi;
identificarea disciplinelor care, în condiţiile implementării noului curriculum, a modificării planurilor-cadru de învăţământ, a aplicării legislaţiei referitoare la
pensionare, vor fi deficitare în personal didactic calificat: Fizică, Chimie, Limba franceză, Limba engleză, Limba germană;
stabilirea disciplinelor pentru care personalul didactic calificat şi disponibil pe piaţa muncii depăşeşte oferta de posturi didactice/catedre în judeţul CaraşSeverin: Educatoare/Institutor pentru învățământul preșcolar/Profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română), Învățător/Institutor pentru
învățământul primar/Profesor pentru învățământul primar (în limba română), Limba și literatura română, Limba engleză, Matematică, Biologie, Istorie,
Educaţie socială;
stabilirea disciplinelor pentru care nu există suficient personal didactic calificat pentru a fi încadrat în învăţământul preuniversitar de stat: Fizică, Chimie,
Informatică şi TIC, discipline din învăţământul special, Educaţie tehnologică, Educaţie muzicală, Educaţie plastică;
întocmirea evidenței personalului didactic de predare titularizat în sistem în urma promovării cu cel puțin nota 7 la proba scrisă în cadrul unui concurs
național de titularizare anterior sesiunii 2012, care la data de 01 septembrie 2019 au o vechime efectivă de predare la catedră, în calitate de cadru didactic
calificat, mai mare de 7 ani şi nu au obţinut definitivarea în învăţământ, în vederea emiterii de către angajator a deciziei de încetare a CIM pe perioadă
nedeterminată pentru necorespundere profesională;
întocmirea evidenței cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, repartizate până în sesiunea 2018, inclusive, în baza
prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în prezent abrogat;
întocmirea evidenței cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ şi care au fost repartizate pe un post didactic/catedră
publicat/ă pentru angajare pe perioadă nedeterminată în urma obţinerii mediei cel puţin 7,00, compusă din cel puțin nota 7 la proba scrisă şi cel puţin
media 7 la inspecţia specială la clasă/proba practică, în cadrul concursurilor naționale de titularizare, începând cu sesiunea 2012;
întocmirea evidenţei cadrelor didactice angajat epe durata viabilităţii postului didactic/catedrei;
întocmirea evidenţei personalului didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de actualizare a pregătirii pedagogice şi metodice
de specialitate;
identificarea unităţilor şcolare pentru care trebuie asigurat un management mai performant;
colaborarea cu federaţiile sindicatele reprezentative la nivel de ramură învăţământ, în situaţiile reglementate de lege, în vederea realizării unui parteneriat
real;
monitorizarea constantă şi continuă a încadrării cu personal didactic de predare a unităţilor de învăţământ pe posturile didactice/catedrele vacantate în
timpul anului școlar; particularitatea survenită s-a produs în contextul pandemiei cu CoVid 19, în timpul stării de urgenţă, când, în urma vacantării unor
posturi didactice/catedre la nivelul unităţilor de învăţământ şi a imposibilităţii susţinerii şedinţelor publice de repartizare, s-a încadrat doar personal didactic
de predare în regim de plata cu ora, cu precădere titulari şi personal didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, identificat de conducerea
şcolii şi care a fost aprobat de comisia judeţeană de mobilitate

Concluzii:
-
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În general, încadrarea şcolilor este asigurată de personal didactic de predare calificat, la nivelul de învățământ preşcolar şi nivelul de învățământ primar
existând chiar excedent de cadre didactice calificate;

-

Există un număr mare de ingineri şi maiştri instructori cu grade didactice şi posibilităţi minime de încadrare pe catedrele de specialitate;
Numărul mic de ore la disciplinele educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică cel mai adesea nu face posibilă încadrarea cu profesori de
specialitate, aceste discipline făcând obiectul completărilor de catedră în mediul rural, atât pentru cadrele didactice titulare, cât și pentru suplinitorii calificați
care au 1/2 normă în specialitate, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Metodologia-cadru;
Se impune creșterea gradului de responsabilitate a directorilor unităţilor de învăţământ privind cunoaşterea, aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare
pentru încadrarea cu personal didactic de predare, constatându-se o insuficientă pregătire în domeniu și o neacceptare a descentralizării actului decizional;
Necesarul de personal la nivelul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ este dimensionat în concordanţă cu legislaţia în vigoare, iar metodologiile
privind recrutarea, selecţia şi încadrarea de personal se mediatizează în timp util, pentru a fi cunoscute de cei interesaţi.

Personal din învăţământul preuniversitar (nr. posturi)

2019-2020

Personal didactic

3206,45

Personal didactic auxiliar

276,65

Personal nedidactic

786,38

TOTAL

4269,48
Situaţia încadrării pe norme/posturi didactice
pe tipuri de posturi şi medii de rezidenţă
- ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ -

Titulari

TITULARI

Total
2022,90
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SUPLINITORI
CALIFICATI

(plata cu ora)

din care:
Urban

Rural

1308,55

714,35

Total
255,82

din care:
Urban

Rural

181,33

73,99

Total
504,42

din care:
Urban

Rural

250,73

253,69

SUPLINITORI necalificaţi/
în curs de calificare

din care:

Total

51,10

Urban

Rural

19,06

32,04

Situaţia încadrării pe norme/posturi didactice
pe tipuri de posturi şi medii de rezidenţă
- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL –

Titulari

TITULARI

Total

141,79

(plata cu ora)

din care:

Total

Urban

Rural

141,79

0

51,18

SUPLINITORI
necalificaţi/ în curs de
calificare

SUPLINITORI
CALIFICATI

din care:
Urban

Rural

46,26

4,92

Total

45,99

din care:
Urban

Rural

43,05

2,94

Total

6,63

din care:
Urban

Rural

6,63

0

V.
2. ETAPE DE MOBILITATE
ȘEDINȚE PUBLICE ORGANIZATE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2019/2020 PENTRU REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ÎN TEMEIUL ART.
103 ALIN. (2) COROBORAT CU ART. 105 DIN METODOLOGIA-CADRU







S-au organizat şi desfăşurat 36 ședințe publice;
Monitorizarea încadrării posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic ca urmare a neocupării acestora în cadrul ședințelor publice organizate și
desfășurate de Comisia Județeană de Mobilitate la Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin;
Consilierea personalului de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a cadrelor didactice cu privire la mobilitatea personalului
didactic în anul școlar 2019/2020 – telefonic, via e-mail sau prin discuții face to face;
Emiterea deciziilor de repartizare pe post/catedră după ocuparea lor în cadrul ședințelor publice desfășurate în timpul anului școlar 2019/2020.
Comunicarea deciziilor în format scris, în format electronic, scanat, stocate în google-drive;
Emiterea deciziilor de prelungire a ocupării posturilor/catedrelor conform solicitărilor și precizărilor noilor situații de drept și de fapt ale titularilor
posturilor;
Arhivarea deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre emise pentru anul școlar 2019/2020.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR/TESTĂRILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE
VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2019/2020 ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
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Actualizarea tuturor documentelor utilizate de unităţile de învăţământ în anul şcolar 2019/2020.








Consilierea personalului de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a cadrelor didactice cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursurilor/testărilor în anul școlar 2018/2019 – telefonic, via e-mail sau prin discuții face to face.
Aprobarea solicitărilor şi acordarea de sprijin şi repartizarea de resurse umane calificate pentru desemnarea în calitate de membri în cadrul comisiilor
de concurs/testare;
Monitorizarea organizării şi desfăşurării concursurilor/testărilor prin reprezentanţii ISJ CS desemnaţi în cadrul comisiei prin completarea fişei de
monitorizare aferente, elaborată la nivelul compartimentului MRU;
S-au înregistrat 44 de solicitări de aprobare a organizării şi desfăşurării concursului/testării la nivelul unităţilor de învățământ de
stat/asocierilor temporare a unităţilor de învăţământ de stat pe parcursul anului școlar 2019/2020;
Monitorizarea vacantării și publicării posturilor didactice/catedrelor în urma aprobării de către angajator a concediului prenatal, de maternitate și
concediului pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani sau a copilului cu vârsta de 2 până la 3 ani încadrat într-un grad de handicap, dar și
a concediilor fără plată acordate cadrelor didactice titulare pentru nevoi personale sau pentru efectuarea studiilor;
Monitorizarea încadrării personalului didactic în regim de plata cu ora pe perioada concediilor medicale până la revenirea titularilor postului.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE METODOLOGIEI DE
ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 Consilierea personalului de conducere din unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sf. Ursula” Caransebeş, cu privire la publicarea
în Lista posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a postului didactic vacant de Educatoare/Institutor pentru
învăţământ preşcolar/Profesor pentru învăţământul preşcolar (în limba română), în vederea ocupării în baza rezultatului obţinut la concursul naţional,
sesiunea 2020 şi aviz emis de unitatea de învăţământ particular.
 ACTIVITATEA COMISIEI PARITARE DE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN DESFĂȘURATĂ ÎN TEMEIUL
ART. 105 ALIN. (1) DIN METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR ÎN ANUL 2019-2020, ANEXĂ LA OMEN nr. 5460/12.11.2018, cu modificări şi completări ulterioare


s-au desfășurat 6 ședințe în vederea soluționării cererilor cadrelor didactice în afara Calendarului de mobilitate, Anexa 19 la Metodologia – cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018, cu modificări şi

completări ulterioare

V.3. RESURSE UMANE MANAGERIALE. ÎNCADRAREA CU PERSONAL DE CONDUCERE
Situaţia privind încadrarea cu personal de conducere la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din județul Caraș-Severin se prezintă
astfel:
- 121 de unități de învățământ cu personalitate juridică, din care 121 posturi de director și 33 posturi de director adjunct.
La cele 121 posturi de director, situația se prezintă astfel:
- 57 posturi de director ocupate prin concurs în perioada septembrie- decembrie 2016;
- 24 posturi de director ocupate prin concurs în perioada iunie-august 2017;
- 40 posturi de director ocupate prin detașare în interesul învățământului pentru anul școlar 2019-2020.
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La cele 33 posturi de director adjunct, situația se prezintă astfel:
- 20 posturi de director adjunct ocupate prin concurs în perioada septembrie- decembrie 2016;
- 4 posturi de director adjunct ocupate prin concurs în perioada iunie-august 2017;
- 9 posturi de director adjunct ocupate prin detașare în interesul învățământului pentru anul școlar 2019-2020.

Situație posturi directori

Situație posturi director adjunct

Directori cu concurs
septembrie-decembrie
2016

33%
47%

20%

Directori cu concurs iunieaugust 2017

Directori detașați în
interesul învățământului
pentru anul școlar 20192020

Directori adjuncți cu
concurs septembriedecembrie 2016

27%

12%

Directori adjuncți cu
concurs iunie-august 2017

61%
Directori adjuncți detașați
în interesul învățământului
pentru anul școlar 20192020

Conform legislației în vigoare posturile de director/director adjunct de la unitățile de învățământ la care nu s-a ocupat postul prin concurs au fost numite cadre
didactice prin detașare în interesul învățământului până la data organizării unui nou concurs, dar nu mai târziu de 31.08.2020.
Situația ocupării posturilor de director/ director adjunct se prezintă după cum urmează:
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Număr

Procent

Directori cu contract managerial pe 4 ani

81

66,94%

Directori numiți prin detașare în interesul învățământului până la sfârșitul anului școlar

40

33,06%

Directori adjuncți cu contract managerial pe 4 ani

24

72,72%

Directori adjuncți numiți prin detașare în interesul învățământului până la sfârșitul anului școlar

9

27,28%

Directori adjuncți

Directori

Directori cu contract
managerial pe 4 ani

33%

TOTAL
directori
Concurs

121

121

81

din care, numiți prin:
Detașare
din care:
în int.
înv.
Femei Bărbați
58

27%

Directori numiți prin
detașare în interesul
învățământului până la
sfârșitul anului școlar

67%

Nr. unități
de
învățământ
cu PJ

Directori adjuncți cu
contract managerial pe
4 ani

23

73%

TOTAl
directori
adjuncți
Din care
Femei

Bărbați

24

16

40

Directori adjuncți
numiți prin detașare în
interesul
învățământului până la
sfârșitul anului școlar

Concurs
33

24

din care, numiți prin:
Detașare
din care:
în int.
înv.
Femei Bărbați
18

6

9

din care:
Femei

Bărbați

6

3

Situația posturilor de director pe unități de învățământ se prezintă astfel:
Nr.
crt
1.
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Unități de învățământ - directori cu contract managerial pe 4 ani
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
CARAȘ-SEVERIN

Nr.
crt
1.

Unități de învățământ - directori detașați în interesul
învățământului până la finalul anului școlar
CLUBUL COPIILOR CARANSEBEȘ

2.
3.

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "AURORA" REȘIȚA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CHRISTIANA" BOCŞA

2.
3.

4.

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "PRIMĂVARA" REȘIȚA

4.

5.

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CARANSEBEȘ

5.

6.
7.
8.
9.

CLUB SPORTIV ŞCOLAR CARANSEBEŞ
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR REȘIȚA
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ

6.
7.
8.
9.

10.

COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ

10.

11.

COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA

11.

12.

COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA

12.

13.

GRĂDINIŢA "FLOARE DE COLŢ" BĂILE HERCULANE

13.

14.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA SOARELUI“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PALATUL FERMECAT“
REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RIKI-PRIKI“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEMENIC“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. STELIAN“ MOLDOVA
NOUĂ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCŞA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ORAVIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 CARANSEBEŞ
LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA
LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU
LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN LUCACI" BOCŞA
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG“ MEHADIA
LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA
LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA
LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA

14.

COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA
MINUNATĂ“ REŞIŢA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2
CARANSEBEŞ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT OŢELU ROŞU
LICEUL "HERCULES" BĂILE HERCULANE
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ROMUL LADEA" ORAVIȚA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE
MURGU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GUGA“ RĂCĂŞDIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU BIROU“ TICVANIU
MARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE SAVA BĂLEANU“
VĂLIUG
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU OALLDE“ FOROTIC

15.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS FABIAN“ VĂRĂDIA

16.
17.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR TĂMAŞ“ MARGA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIA

18.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORONINI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GORUIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IABLANIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICEL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICU MARE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MEHADICA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBREJA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DE FIER
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPOTU NOU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERENDIN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERMEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZORLENŢU MARE

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI
LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REŞIŢA
LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA
PALATUL COPIILOR REȘIȚA
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "EPISCOP IOAN POPASU"
CARANSEBEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU“ POJEJENA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ“ GLIMBOCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI NOVAC“ SASCA MONTANĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL BORDAN“ GRĂDINARI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.SAVA“ SOCOL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB“ BREBU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN LALESCU“ CORNEA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR COCÎRLĂ“ TURNU RUIENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VERSAVIA“ NAIDĂŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERLIŞTE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERZASCA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CICLOVA ROMÂNĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNUŢEL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂRLIUG
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRNIC
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OŢELU ROŞU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOCŞA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 OŢELU ROŞU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROŞNIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RAMNA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SICHEVIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA-TIMIŞ

36.
37.
38.
39.

ŞCOALA PRIMARĂ „MIHAILOVICI TRAIAN“ CIUCHICI
LICEUL DE ARTE ”SABIN PĂUȚA” REȘIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI PEIA“ REŞIŢA

40.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL PEIA“ EZERIŞ

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIROL
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNOVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLEŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRCIOROVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI
ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA

Situația posturilor de director adjunct pe unități de învățământ se prezintă astfel:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Unități de învățământ cu directori adjuncți cu contract managerial pe
4 ani
COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ
COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ
COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA – 2 directori
adjuncți
COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA
LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA
LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU
LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ –
2 directori adjuncți
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG“ MEHADIA
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA
LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OŢELU ROŞU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA
ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA

Nr.
crt
1
2
3
4

Unități de învățământ cu directori adjuncți detașați în interesul
învățământului până la finalul anului școlar
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA
LICEUL "HERCULES" BĂILE HERCULANE
LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA
LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ROMUL LADEA" ORAVIȚA

6
7
8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA
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COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA

V.4. PERSPECTIVA ÎNCADRĂRII CU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat un număr de 84,50 posturi vacante de personal didactic
auxiliar şi nedidactic (la 1 octombrie 2019), conform machetei anexate.
Posturi vacante

Unitate/instituţie

Didactice auxiliare

Nedidactice

Total

Inspectorat Şcolar

-

3,50

3,50

CCD

-

-

-

Palate şi cluburi ale copiilor

1,00

-

1,00

Cluburi sportive şcolare

-

-

-

Unităţi de învăţământ de masă

16,25

47,90

63,75

Unităţi de învăţământ special şi CJRAE

3,50

3,50
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SITUAŢIE CENTRALIZATOARE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR
LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2019 - 2020
din care:
Nr.
crt.

Unitate de
învăţământ

Personal
didactic

Plata cu
ora

Baza

TOTAL
TOTAL

3132,54,46

din care:
Personal
did.auxiliar

Baza

Plata
prin
cumul

din care:

Plata cu
ora

Vacante

TOTAL
2659,73

472,81

276,65

Personal
nedidactic

Baza

Plata
cu ora

Vacante

TOTAL
GENERAL
POSTURI

730,38

1,50

54,50

4195,57

TOTAL
241,25

14,65

0,00

20,75

786,38

SITUAŢIA PE JUDEŢ PRIVIND PERSOANELE ÎNCADRATE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020

TOTAL
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Personal didactic
(PERSOANE DISTINCTE)

Personal did. auxiliar
(PERSOANE DISTINCTE)

Personal nedidactic
(PERSOANE DISTINCTE)

TOTAL PERSOANE
DISTINCTE

3556

344

807

4707

VI. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
VI.1. INFRASTRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


LABORATOARE/ CABINETE : 507/suprafata de : 25.471 mp ;



SĂLI DE SPORT: 68/suprafata de : 22.797 mp



BIBLIOTECI ŞCOLARE: Număr total biblioteci: 119;



CANTINE ŞI INTERNATE ŞCOLARE: În judeţ au funcţionat 8 cantine şcolare, din care 5 cantine la licee şi 3 în cadrul unităţilor de învăţământ
special. În judeţ funcţionează 8 internate şcolare: 6 în cadrul liceelor, iar în cadrul unităţilor de învăţământ special, 2 internate.



ATELIERE : 96 /suprafata de : 12.987 mp



SALI DE CLASA :2177 / suprafata de : 112.021 mp



MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Dotarea cu mijloace de învăţământ în unităţile de învăţământ din mediu rural şi urban s-a făcut prin proiectele
specifice MEN, din bugete locale, donaţii, sponsorizări. Aceste dotări au constat în: calculatoare; copiatoare, imprimante, retroproiectoare; hărţi,
alfabetare, ghiduri metodologice, planşe, softuri educaţionale etc.

VI.2. DOTĂRI ŞI INVESTIŢII
INVESTIŢII
Ministerul Educatiei și Cercetării, prin Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin, implementeaza la nivelul judetului Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii
(PRET), proiect cofinantat prin imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cu contributia Guvernului Romaniei.
In acest scop, Ministerul Educatiei și Cercetării a pus la dispozitie proiectul tip pentru gradinitele cu program normal , elaborat de SC Sagetator SRL Tulcea.
In prezentul program de reabilitare educationala timpurie (PRET) au fost cuprinse gradinitele cu program normal situate in mediul rural, care nu dispun de
spatii adecvate invatamantului preuniversitar.
Finantarea proiectului are doua surse, care se impart astfel :
1. Fonduri MEC:
 Cladirea gradinitei si instalatiile aferente
 retele exterioare incintei
 cuva vidanjabila si putul forat pentru apa potabila ( sau racor la utilitati , daca acestea exista )
1. Fonduri locale :
 echipamente in centrala termica
 bransamente
 amenajari exterioare
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Derularea proiectului în Judetul Caraș- Severin în anul 2019 :
I.Obiective de investitii in cadrul proiectului PRET in scolar 2019-2020 :
Nr.
crt.
1.

Unitatea scolara
Gradinita cu Program Normal Resita ( 3 grupe )

2

Gradinita cu Program Normal sat Sosdea (3 grupe )

3

Gradinita cu Program Normal sat Verendin(3 grupe)

4

Gradinita cu Program Normal Bocsa (3 grupe)

5

Gradinita cu Program Normal Tirol
TOTAL

Natura interventiei/
Total suprafata construita
Constructie noua /
450 mp
Constructie noua /
450 mp
Constructie noua /
450 mp
Constructie noua /
450 mp
Constructie noua /
1800 mp

Valoarea investitie (lei)

Stadiul fizic ( % )

1.200.000

100% Receptionata

1.200.000

100% Receptionata

1.200.000

100% Receptionata

1.200.000

100% Receptionata

400.000

60%
5.200.000

Lucrarile s-au executat conform contractului de executie incheiat.
Procesul educativ in vederea dezvoltarii psihofizice , sociale si morale si a pregatirii copiilor pentru scoala necesita spatii si dotari specifice, asigurate de noua
constructie, care cuprinde 3 Sali de grupa, sala multifunctionala, grupuri sanitare, depozit pentru materialul didactic, cancelarie, vestiar, centrala termic, inclusiv
cabinetul medical cu grupul sanitar aferent.
Beneficiarii directi sunt 196 de copii (din localitatile mai sus enumerate), educatoarele si personalul administrativ.
Urmează mobilarea unitatilor scolare.
II . Conform Listei ,pozitia „Alte cheltuieli de investitii –de la buget” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru anul 2018 , Ministerul Educatiei si
Cercetarii aloca fonduri in vederea realizarii lucrarilor de reparatii .
In cursul anului s-au realizat lucrari de reparatii la Clubul Scolar Sportiv Caransebes-vestiare in valoare de 40.000 lei, s-au realizat urmatoarele tipuri de
lucrari : instalatii electrice, termice, sanitare, respectiv finisaje interioare.
In cadrul bugetului pe 2019 au fost alocate si fonduri pentru dotari,100.000 lei , astfel:
 ISJCS –achizitioneaza 5 sisteme de calcul , 2 multifunctionale , respectiv echipamente
 Palatul Copiilor Resita : 3 sisteme de calcul
 Clubul Scolar Sportiv Resita : 1 sistem de calcul si instalatia de climatizare in sala de gimnastica
 Clubul Scolar Sportiv Caransebes :1 sistem de calcul si diverse echipamente
In cadrul bugetului pe 2020 au fost alocate fonduri pentru dotari , 195.000 lei , astfel :
 ISJCS –achizitioneaza echipamente de calcul si sistem videoconferinta
 Palatul Copiilor Resita, Clubul Scolar Sportiv Resita si Clubul Scolar Sportiv Caransebes vor achizitiona diverse echipamente
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VI.3. FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR
PROGRAMUL „RECHIZITE ŞCOLARE” 2018-2019
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin a efectuat procedura specifică de achiziție a pachetelor cu rechizite școlare, cu respectarea prevederilor Legii
98 /2016, a HG nr.325 /2016, respectiv aplicarea prevederilor legale în vigoare și în conformitate cu Metodologia de aplicare a prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 33 / 2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată prin Legea 126 / 2002 și componența pachetelor de rechizite școlare este cea aprobată
prin O.M.E.C.T.S. nr. 4385/anexa 2 și Nota MECS NR.26689 /4.02.2016 privind aprobarea sumelor repartizate inspectoratelor școlare.
Achiziția pachetelor de rechizite școlare s-a făcut pe structura: clasa pregătitoare, clasa I, clasele II-IV , clasele V-VII, clasa a VIII-a, pe pachet, cu
respectarea componenței pachetelor și a nivelului maximal de preț al acestora, stabilite prin ordin al ministrului.
In conformitate cu prevederile Legii 126 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.33 / 2001 privind acordarea de rechizite scolare
elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial, cursuri de zi, in anul scolar 2019-2020 au fost achizitionate urmatoarele :

An şcolar /Clase
2019/2020, din care

Număr pachete
2558

Clasa pregătitoare
Clasa I
Clasele II - IV
Clasele V - VII
Clasa a VIII-a
Valoare totală contract
Furnizare pachete cu rechizite
școlare

352
302
927
702
275
68.271 lei

În anul 2019 in conformitate cu prevederile Legii 126 /2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite
scolare elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial , cursuri de zi , pentru anul scolar 2020-2021 au fost achizitionate urmatoarele :

An şcolar /Clase
2020/2021, din care
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Număr pachete
1714

Clasa pregătitoare
Clasa I
Clasele II - IV
Clasele V - VII
Clasa a VIII-a

267
286
521
474
166

Valoarea contractului de furnizare de pachete cu rechizite scolare pentru anul scolar 2020-2021 este de 51.575 lei.
PROGRAMUL „BANI DE LICEU”
Este un program de protecţie socială de care pot beneficia elevii de liceu, ce provin din familii cu un venit brut lunar/membru max. 150 de lei; cuantum lunar
acordat de 250 lei.
An şcolar

Nr. beneficiari

2019-2020

346

Total

346

BURSA PROFESIONALĂ
Se acordă elevilor care frecventează învăţământul profesional, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului
de certificare a calificării profesionale şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 de lei.
An şcolar

Nr. beneficiari

2019-2020

1341

Total

1341

VI.4. SURSE DE FINANŢARE ŞI BILANŢ CONTABIL
Stabilirea necesarului de resurse financiare s-a făcut în raport cu necesităţile / cererile ordonatorilor de credite, iar realizarea listei de priorităţi a
cheltuielilor s-a făcut corespunzător fiecărei etape, importanţei proiectelor finanţate, planului managerial al Inspectoratului şcolar şi s-a aprobat în Consiliul de
administraţie, în conformitate cu prevederile legale. În scopul elaborării bugetului, s-a realizat, prin Compartimentele Contabilitate şi Investiţii, identificarea
acţiunilor, obiectivelor şi proiectelor de finanţare, respectiv fundamentarea şi prioritizarea investiţiilor.
Proiectul de buget al Inspectoratului Şcolar Judeţean a fost analizat şi aprobat în Consiliul de Administraţie.
Repartizarea resurselor financiare s-a făcut pe baza bunei gestiuni financiare, cu respectarea principiilor unui management financiar corect, în special
ale economiei şi eficienţei cheltuielilor. Resursele financiare au fost organizate eficient, conform legii, pe capitole şi articole bugetare, în funcţie de domeniile de
activitate.

79

Pentru anul financiar 2020 - Semestrul II s-au alocat credite bugetare în valoare de 154.747.280 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 151.308.537 lei,
reprezentând:
Capitol

Alocat

Plătit

151.107.072

148.521.804

Bunuri şi servicii

481.606

400.438

Proiecte europene ROSE

228.298

123.064

Asistenţă socială (inclusiv transport elevi)

395.000

32.6842

Burse (“Bani de liceu”, burse profesionale) +

1949082

1602120

586.222lei

414.526

-

-80257

154.747.280

151.308.537

Cheltuieli de personal

handicap
Proiecte (58)
Plăţi efectuate pentru anii anteriori
TOTAL

Controlul eficienţei utilizării resurselor alocate s-a făcut cu ajutorul persoanelor abilitate din cadrul serviciului Contabilitate. Rezultatele cheltuielilor efectuate
au fost analizate periodic prin raportare la aceleaşi obiective în etapele anterioare.
VI.5 PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ
La nivelul județului Caraș-Severin s-a derulat în anul școlar 2019-2020 programul Școală după Școală la nivelul ciclului primar, astfel:
I.
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI PEIA” REȘIȚA
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REȘIȚA
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 REȘIȚA
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OȚELU ROȘU
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 OȚELU ROȘU
 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA( SEMESTRUL I, în semestrul al II-lea a fost suspendat programul)
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ROMUL LADEA” ORAVIȚA
 LICEUL DE ARTE “SABIN PĂUȚA” REȘIȚA
II.
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PARTENERI ÎN DERULAREA PROIECTELOR:
CENTRUL DE EDUCAȚIE ȘI LOISIR- EDUNOVA S.R.L.
BREȘNENI NICOLETA DUMITRA I.I.
ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI DE LA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA
ASOCIAȚIA “EDUCAȚIA 2008+”

PRIMĂRIA ORAȘULUI ORAVIȚA
III.

IMPLEMENTARE ȘI DERULARE:
Programul Școală după Școală, ca serviciu de prevenire a neglijării copilului şi asigurarea continuării educaţiei formale a avut un caracter

preponderent educativ și a fost implementat respectând toate etapele de implementare și derulare a proiectului.
-

Stabilirea echipelor de lucru şi a atribuţiilor fiecărui membru al acestora;

-

Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor;

-

Informarea personalului din instituţiile vizate privind scopul proiectului;

-

Informarea comunităţii asupra noilor servicii create;

-

Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura

activitatea profesională în cadrul serviciilor alternative nou create;
-

Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru;

-

Evaluarea cererilor şi selectarea beneficiarilor conform criteriilor prevăzute;

-

Înscrierea copiilor în program și constituirea grupelor;

-

Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul programului;

-

Evaluarea periodică a serviciului înfiinţat prin prisma rezultatelor obţinute.

Activitatea de coordonare, monitorizare şi contabilitate administrativă a asigurat:
►Funcţionarea în condiţii normale a Programului « Școală după Școală »
►Coordonarea personalului angajat de societatea prestatoare de servicii şi a colaboratorilor;
►Promovarea imaginii serviciului alternativ creat în exterior, sensibilizarea opiniei publice, informarea comunităţii, promovarea bunelor practici.

Programul a creat activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ a şcolii aflate în parteneriat,
stabilind un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare;
►Stimularea curiozitatii, imaginatiei si spontaneităţii.
►Consilierea părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi înţeleagă copiii, nevoile lor, petrecându-şi în mod constructiv timpul împreună;
În paralel s- au desfășurat activități în clubul de limba engleză și clubul de limba germană la solicitarea beneficiarilor indirecți, precum şi activități în cadrul
clubului de chitară.
IV. ACTIVITĂȚILE DERULATE:
Principalele activităţi derulate:
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În învăţământul primar, programul Școală După Școală a cuprins activităţi cu sprijin specializat, ateliere / activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.
1. Activităţile cu sprijin specializat au cuprins:
1. supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
2. recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;
3. activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
4. activităţi de încurajare a lecturii independente;
5. activităţi de cunoaştere, intercunoaştere, de dezvoltare personală.
2. Atelierele/ activităţile tematice/alte activităţi de tip recreativ au cuprins:
1. activităţi practic-aplicative pe diferite domenii (arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc);
2. proiecte tematice;
3. drumeţii / excursii/ vizionări de spectacole.
3. Activităţile educative realizate sub coordonarea cadrelor specializate au constat în:


integrarea copilului în programul zilnic;



ajutor în efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare;



organizarea stării de veghe, oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei;



facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii;



dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă;



supravegherea stării de sănătate.
Educaţia motrică, intelectuală şi socio-afectivă a copilului se va realiza prin:



dezvoltarea motricităţii generale prin mers şi alergare;



dezvoltarea senzorialităţii (văz, auz, tact) şi a capacităţii perceptive;



dezvoltarea inteligenţei senzorio-motrice, a capacităţii de înţelegere;



dezvoltarea capacităţii de comunicare prin stimularea limbajului activ;



formarea conduitei de joc individual şi colectiv;



socializarea afectivităţii;
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formarea deprinderilor igienice şi de autoservire.
Activităţile ludice reprezintă un element de sprijin în educaţie, la copilul cu vârsta cuprinsă între 5 şi 11 ani, multe deprinderi şi cunoştinţe fiind dobândite
prin joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea unui conţinut cu finalităţi de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere afectiv
şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil rol terapeutic.
4. Activităţile de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent şi sunt desfăşurate de personal, pe cât posibil, cu implicarea
activă a copiilor în funcţie de vârstă.
Menţinerea legăturilor dintre beneficiari se realizează prin desfăşurarea proiectului de parteneriat între părinţi şi şcoală.
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor au urmărit:



limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comportament verbal);



atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);



maniera de relaţionare (opoziţie, spontaneitate, formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală
etc.);



adaptarea la situaţiile propuse, la gradul de cooperare şi de atenţie;



acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);



nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului;



comentarii şi răspunsuri la întrebările dirijate;



metode spontane de lucru (cum procedează în manipularea obiectelor sau în găsirea de soluţii).
5. Evaluarea periodică a copiilor s-a realizat de echipa pluridisciplinară şi a îndeplinit următoarele funcţii :



de constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu serviciul, cu faza iniţială;



de informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătură cu toate aspectele activităţilor desfăşurate;



de prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea de alternative în rezolvarea unor probleme;



de stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea comportamentului;



de reglare prin utilizarea feed-back-ului;



de stimulare a curiozităţii, imaginaţiei si spontaneităţii;



consilierea părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi înţeleagă copiii, nevoile lor, petrecându-şi în mod constructiv timpul împreună.

83

V. RESURSELE:


Resurse umane:
Grupul țintă:





o

BENEFICIARII DIRECŢI – 314 elevi înscriși în programul SDS, organizați pe grupe de vârstă, la nivelul ciclului primar.

o

BENEFICIARII INDIRECŢI – părinții elevilor cuprinși în program.

o

CADRELE DIDACTICE – 32 de cadre didactice responsabile de buna desfășurare a activităților educaționale derulate în program.

Resurse materiale:
o

Jucării și jocuri educative utilizate în perioada de relaxare

o

Biblioteca din dotare;

o

Biblioteca școlii;

o

Materiale didactice: planșe, hărți, jetoane, numărătoare, bețișoare, fișe de lucru.

o

Instrumente muzicale.

Resurse financiare:
Programul Școală după Școală s- a derulat cu sprijinul financiar al beneficiarilor indirecți – părinții elevilor cuprinși în program.

VI. PROGRAMUL ZILNIC DE DERULARE A ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
Programul Școală după Școală s-a derulat pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, conform structurii anului şcolar.
Număr de ore pe săptămană: 20 (4 ore în fiecare zi, de luni până vineri)
Principalele activităţi zilnice / timpul alocat:
1. Servicii de îngrijire a copilului - hrănire (o oră) ;
2. Activităţile cu sprijin specializat (o oră şi jumătate pentru ciclul primar, 2 ore şi jumătate pentru ciclul gimnazial)
- supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;
- activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;
- activităţi de încurajare a lecturii independente;
3. Activităţi recreative (o oră şi jumătate)
- activităţi practic-aplicative pe diferite domenii (arte, tehnologii, sport)
NR. CRT.
1.
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INTERVAL ORAR
12.00 – 14.00

ACTIVITĂŢI
program de recreere, masă şi activităţi artistice

RESPONSABILI
echipele de cadre didactice

2.

14.00 – 14.45

supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, opţionale

echipele de cadre didactice

3.

14..45 – 15.00

activități recreative

echipele de cadre didactice

4.

15.00 – 15.45

supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;

echipele de cadre didactice

5.

15..45 – 16.00

activități recreative

echipele de cadre didactice

(Activitățile sunt de câte 45 de minute cu pauze de 15 minute pentru clasele pregatitoare- IV)
În derularea programului SDS s-a respectat Regulamentul de Organizare a Programului Școală după Școală.
Unitățile școlare de la nivelul județului Caraș-Severin în care s-a derulat programul Școală după Școală au respectat rigorile programelor supuse spre
avizare și aprobate prin H.C.A. al I.S.J. CS nr. 37/ 23.07.2019.
Au fost realizate monitorizări periodice, efectuate în cadrul inspecțiilor tematice, care au vizat buna derulare a programului Școală după Școală.
La finalul semestrului, respectiv la finalul anului școlar 2019-2020 fiecare unitate școlară a înaintat un raport de activitate care a evidențiat punctele forte
și dificultățile întâmpinate în derularea programului.
VII. CONCLUZII FINALE
În urma analizării rapoartelor transmise se constată următoarele aspecte:
Date cantitative:
1. Nr. total de unități de învățământ preuniversitar în care se desfășoară programul Școală după Școală: 9 unități de învățământ
preuniversitar
2. Nr. total de programe Școală după Școală cu activități pentru accelerarea învățării și performanței/ Număr progrqame Școală
după Școală cu activități de sprijin/ Număr programe Școală după Școală care vizează pregătirea pentru viață: 9 unități de
învățământ preuniversitar
3. Număr total unități pe învățământ preuniversitar din mediul urban în care se desfășoară activități conform programului Școală
după Școală: 9 unități de învățământ preuniversitar
4. Număr total elevi din învățământul primar cuprinși în programul Școală după Școală: 314 elevi
5. Număr total elevi din învățământul primar cuprinși în programul Școală după Școală proveniți din medii defavorizate: 0 elevi
6. Număr total elevi din învățământul primar cuprinși în programul Școală după Școală capabili de performanță: 20 elevi
7. Număr total de programe Școală după Școală care vizează activități cu caracter universal/ Număr programe care vizează
competențe de participare activă la viața socială: 9
8. Număr total elevi din învățământul primar cuprinși în programul Școală după Școală cu dificultăți cognitive: 0 elevi
9. Număr total de personal din învățământ implicat în derularea programului Școală după Școală: 32 cadre didactice ( în afara normei
de predare)
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10. Număr total de personal din învățământ implicat în derularea programului Școală după Școală/ Număr total de personal din
învățământ în situația de completare a normei de predare ( maximum 4 ore/ săptămână), pentru situațiile prevăzute la art. 263
alin. (3) din Legea 1 a Educației Naționale/2011: nu este cazul
11. Număr total de personal din învățământ implicat în derularea programului Școală după Școală/ Număr total de personal din
învățământ implicat în derularea programului Școală după Școală ca activitate cuprinsă în norma didactică de 40 de
ore/săptămână, în afara normei de predare/postului ( cel mult 2 ore pe săptămână): nu este cazul
Date calitative:
Activitatea derulată în cadrul programului Școală după Școală respectă standardele de calitate, asigurând creșterea progresului școlar
pentru elevii care beneficiează de acest program.

VII. INSPECŢIA ŞCOLARĂ
Inspecţia şcolară reprezintă în continuare un instrument important de evaluare, rezultatele ei, corelate cu informaţii din alte surse, asigurând o imagine
clară a stării învăţământului preuniversitar din judeţ şi un suport pentru acţiunile de reglare.
În anul şcolar 2019 – 2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi-a propus să realizeze activitatea de inspecţie şcolară ţinând cont de:
-

Respectarea principiilor descentralizării instituţionale şi a descentralizării curriculare;

-

Realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, prin formarea de competenţe;

-

Respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin partenerilor educaţionali: unităţi de învăţământ (prin reprezentanţii acestora), elevi, părinţi, sindicate, agenţi
economici, comunitate locală, societate civilă;

-

Respectarea prevederilor legate de mobilitatea resursei umane şi a educabililor la nivel instituţional şi, respectiv, al sistemului de învăţământ preuniversitar;

-

Respectarea prevederilor legale legate de regimul documentelor şcolare şi a actelor de studii.

Inspectarea unităţilor de învăţământ s-a realizat în conformitate cu Graficul unic de monitorizare, îndrumare şi control al Inspectoratului Şcolar
Județean Caraș-Severin pentru anul şcolar 2019-2020, având ca scop sprijinirea cadrelor didactice şi a personalului de conducere în rezolvarea unor
probleme majore ale activităţii educaţionale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 01/05.01.2011 – Legea educaţiei naţionale şi a Regulamentului de inspecţie a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5547/06.10.2011.
Criteriile de alcătuire a GRAFICULUI UNIC DE MONITORIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020


Planul managerial pentru anul şcolar 2019 – 2020, elaborat la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin;



Materialele de sinteză realizate pe baza rapoartelor, notelor de control/constatare şi a fişelor de observare a lecţiilor întocmite cu prilejul inspecţiilor
şcolare efectuate în anul şcolar 2018 – 2019;
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Situaţiile statistice şi rapoartele de analiză ale rezultatelor obţinute de către elevi la examenele naţionale, competiţii şcolare şi la alte activităţi specifice
în anul şcolar 2018– 2019;



Cunoaşterea legislaţiei în vigoare, a metodologiilor şi regulamentelor şcolare, precum şi a procedurilor operaţionale elaborate la nivelul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Caraş-Severin;



Disfuncţii evidenţiate în activitatea educativă şi/sau managerială;



Necesitatea consilierii metodico-ştiinţifice a cadrelor didactice debutante, a celor cu performanţe scăzute în activitatea didactică, a profesorilor
metodişti, precum şi a directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar;



Monitorizarea şi consilierea unităţilor de învăţământ în care s-au înregistrat rezultate slabe la examenele naţionale ale elevilor, sesiunea 2019;



Informaţiile sau materialele primite de la instituţiile/organismele partenere în procesul de învăţământ;



Îndeplinirea graficului de inspecţii speciale pentru acordarea gradelor didactice;



Analiza şi soluţionarea unor disfuncţionalităţi, sesizări, reclamaţii, conflicte, ş.a.

Obiectivele inspecţiilor efectuate au fost:


Determinarea concordanţei dintre evaluarea internă de la nivelul unităţii de învăţământ, comisiei/catedrei metodice, etc., evaluarea externă şi situaţia
reală din unitatea şcolară;



Evaluarea calităţii curriculum-ului naţional si a curriculum-lui local, a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, a calităţii serviciilor educaţionale;



Sprijinirea unităţilor de învăţământ, a conducătorilor acestora şi a cadrelor didactice în vederea sporirii eficienţei activităţii de predare – învăţare evaluare, a întregului proces managerial;



Evaluarea calităţii ofertei educaţionale, a managementului şcolar, a activităţii personalului din unităţile de învăţământ şi a nivelului atingerii standardelor
de performanţă de către cadre didactice şi preşcolari/elevi;



Evaluarea competenţelor profesionale ale inspectorilor şcolari, directorilor unităţilor de învăţământ, ale cadrelor didactice şi profesorilor metodişti de
toate specialităţile/domeniile, precum si a abilităţilor acestora de a controla, monitoriza, evalua, îndruma şi consilia şi rezolva conflicte.

Surse diagnostice şi de informare consultate:
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cel mai recent raport extern asupra unităţii de învăţământ;



documentele manageriale;



raportul anual de evaluare (RAE);



procesele-verbale de la şedinţele consiliului profesoral şi ale consiliului de administraţie;



schemele orare ale unităţilor de învăţământ şi orarul cadrelor didactice;



procedurile;



graficul activităţilor extracurriculare;



fişele posturilor;



informaţii statistice cerute de către inspector/profesor metodist;



bugetul instituţiei de educaţie şi planul financiar;



discuţii cu personalul de la diferite niveluri din cadrul structurii manageriale;



discuţii cu elevii şi cu personalul;



regulamentul de ordine interioară;



reglementările care privesc situaţia copiilor;



dosarele cu actele şi documentele elevilor;

 codul de conduită sau normele care reglementează relaţiile dintre cadrele didactice şi elevi/ dintre personalul didactic auxiliar şi administrativ şi
elevi;


măsurile pe care le-a luat şcoala pentru sănătatea şi siguranţa elevilor, de exemplu, în laboratoare, pe terenul sau în sala de sport;



orice alte reglementări şi proceduri care se referă la protecţia copilului;



discuţii cu părinţii şi cu reprezentanţii organizaţiilor care sprijină unitatea de învăţământ;



fişele de observare şi evaluare a lecţiilor.

Finalităţile inspecţiei şcolare:
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Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale e elevilor şi formarea atitudinii pozitive a acestora faţă de educaţie pe care le-o furnizează şcoala;



Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare – învăţare – evaluare;

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Disciplina

Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Limba şi literatura română
Limba germană modernă
Limba franceză
Limba engleză
Limbi materne
Matematică
Fizică
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Știinţe socio-umane
Religie

Tipul de inspecţie

Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale

Numărul de
unităţi şcolare
inspectate
1
3
1
4
2
3
3
3
3
3
2
5
2
3
2
5
2
3
2
3
2
3
2

Numărul de
inspecţii
efectuate
(ore)
14
33
5
7
8
2
4
5
3
9
7
5
2
3
2
5
2
3
3
2
3
3
2

Numărul
de cadre
didactice
inspectate
14
33
5
7
8
2
4
5
3
9
7
5
2
3
2
5
2
3
3
2
3
3
2

Calificative acordate
FB

B

S

A

14
33
5
7
8
2
4

-

1
-

-

5
3
9
7
5
2
3
2
5
2
3
2
2
3
3
2

1
-

16.

Educaţie fizică şi sport

17.

Educaţie muzicală

18.

Educaţie plastică

19.

Tehnologii

20.

Informatică

21.
Învăţământ special şi
special integrat

Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale
Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale

4
2
3
2
3
3
1

6
4
5
4
7
19
11

6
4
5
4
7
19
11

6
4
5
4
7
13
8

6

-

-

3

Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale

10
2

11
1

11
1

10

1

-

-

-

1

Inspecţii de specialitate
Inspecţii generale

2
-

26
-

26
-

26
-

-

-

-

VII.1 INSPECTIA DE SPECIALITATE

Constatări și aprecieri:
COMPARTIMENTUL: EDUCAȚIE TIMPURIE
1. Obiectivele specifice compartimentului:


Îmbunătăţirea calităţii documentelor de proiectare şi planificare managerială ;



Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor şi preocupările directorilor şi ale cadrelor didactice pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar;



Eficientizarea modalităţilor de evaluare internă, promovarea autoevaluării în interiorul unităţilor de învăţământ, în vederea atingerii
calitate;
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Ameliorarea calităţii managementului educaţional la toate nivelurile;



Îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale, inclusiv la nivelul comunităţii;



Completarea şi modificarea legislaţiei şcolare în vigoare, prin feed-back-ul asigurat de inspecţia şcolară;



Formarea/completarea bazelor de date necesare diagnozei stării învăţământului la nivelul judeţului Caraş-Severin;



Evaluarea calităţii ofertei educaţionale realizată de unitatea de învăţământ şi a nivelului standardelor;



Evaluarea calităţii procesului de formare continuă a cadrelor didactice;



Evaluarea elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu noile reglementări;

standardelor de



Evaluarea calităţii proiectelor şi a programelor realizate de către şcoli, prin parteneriatul educaţional.

Constatări și aprecieri:
COMPARTIMENTUL: EDUCAȚIE TIMPURIE
2. Obiectivele specifice compartimentului:











Evaluarea competenţei cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate, a curriculumului preşcolar, a planificărilor calendaristice şi
a proiectării unităţilor de învăţare;
Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii didactice activ- participative
Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra TIC lecţii în activitatea didactică;
Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a utiliza metode de învăţare diferenţiată;
Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra elemente de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare;
Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra copiii cu CES în învăţământul de masă;
Verificarea demersurilor întreprinse de comisiile metodice pentru valorificarea datelor rezultate în urma administrării testelor de evaluare iniţială (statistici,
rapoarte de analiză, planuri de măsuri, proiectarea pe trasee individuale de învăţare pentru fiecare copil, ş.a.)
Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu:
- realizarea activităţilor de planificare şi proiectare didactică;
- proiectarea şi utilizarea de strategii didactice corespunzătoare unui învăţământ modern centrat pe nevoia de dezvoltare a copilului;
- utilizarea de metode de învăţare diferenţiată;
- integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare;
- diversificarea ofertei curriculare de cursuri opţionale;
- posibilităţile de formare continuă, dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră;
Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi comunitatea locală.
3. Constatări în urma activităţii de inspecţie:
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CONSTATĂRI POZITIVE
Analiza documentelor curriculare reflectă existenţa tuturor tipurilor de
documente specifice portofoliului educatoarei;
Planificarea activităţii didactice se realizează în concordanţă cu
prevederile Curriculumului preşcolar în vigoare, prin abordare integrată
a acestuia şi proiectarea conţinuturilor pe proiecte tematice;
Proiectarea activităţii didactice respectă, în general, structura metodică
specifică, prin raportare la domeniul experienţial vizat, la categoria de
activitate şi forma de desfăşurare a activităţii;
Strategia didactică prevăzută prin proiectare are la bază, în principal,
metode şi procedee activizante, sunt alternate mai multe forme de
organizare a învăţării (frontal, individual, în grupuri), mijloacele de
învăţământ utilizate sunt corect integrate în strategie;
Demersul didactic se desfăşoară pe baza unor strategii clare,
interactive, menite să dezvolte personalitatea copiilor şi interesul
pentru cunoaştere;
Se folosesc strategii didactice alternative care menţin atenţia copilului
pe tot parcursul desfăşurării activităţii;
Activităţile didactice desfăşurate urmează parcursul logic şi
metodologic specific prevăzut prin proiectare, cu elemente de
creativitate a cadrului didactic, manifestate în modul de organizare a
situaţiilor de învăţare;
Conţinuturile abordate, specifice activităţilor pe domenii experiențiale,
se caracterizează prin corectitudine ştiinţifică, fiind transmise
preşcolarilor în manieră accesibilizată, bine structurate şi clar explicate;
Materialul didactic şi mijloacele de învăţământ sunt adecvate
particularităţilor de vârstă ale copiilor, atractive, corect integrate în
demersul didactic;
Copiii manifestă interes şi curiozitate pentru lucruri noi, lucrează
independent sau în echipă şi sunt capabili să experimenteze pe măsura
posibilităţilor proprii aspectele ce-i interesează în mod deosebit

3. Optimizarea proiectării didactice prin:
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respectarea cerințelor curriculumului preșcolar şi ale metodicii de specialitate;
respectarea riguroasă a caracterului științific al conținuturilor proiectate;
respectarea particularităților de vârstă a preșcolarilor;
diversificarea formelor de organizare a grupei de preșcolari;


















CONSTATĂRI NEGATIVE
Există uneori neconcordanţe între planificarea calendaristică şi
parcursul didactic asistat;
Unele proiecte didactice nu surprind complet strategia didactică (nu
sunt evidențiate mijloacele de învățământ utilizate, formele de
organizare pentru fiecare secvență de instruire);
Lipsesc din proiectarea didactică elementele de tratare diferențiată și
individualizare a învățării pentru copiii cu CES, deși se regăsesc în
susținerea demersului didactic;
Centrele de interes din sala de grupă nu sunt corect delimitate în toate
cazurile, iar produsele activităţii copiilor nu sunt valorificate, nu sunt
expuse pentru a putea fi vizualizate și de către părinți;
Nu se folosesc suficient metodele activ-participative;
Mobilierul nu este în toate cazurile modulat în funcţie de specificul
activităţii didactice proiectate și desfășurate;
Motivația învățării uneori lipsește sau este uitată pe parcursul
didactic;
Timpul didactic nu este întotdeauna corect alocat și gestionat;
Sarcinile de lucru depăşesc uneori nivelul grupei;
Uneori criteriile de evaluare nu sunt în prealabil oferite, nu sunt
suficient accesibilizate şi nici foarte clar formulate;
Spaţiul de învăţare, deşi generos ca arie de desfăşurare, este
defectuos organizat în unele cazuri, nefiind funcțional și eficientizat;
Mobilierul nu este modulat în funcţie de specificul activităţii didactice
proiectate și desfășurate;
Motivația învățării uneori lipsește sau este uitată pe parcursul
didactic;
Fișele individuale de lucru nu sunt analizate după finalizarea sarcinii
didactice;
Sarcinile de lucru depăşesc uneori nivelul grupei;
Cunoștințele, priceperile și deprinderile preșcolarilor nu sunt de fiecare
dată exploatate în contexte noi de învățare.

formularea corectă a obiectivelor operaționale, în corelație cu unitatea de învățare propusă;
selectarea celor mai adecvate metode/procedee didactice pentru realizarea obiectivelor prestabilite;
operaționalizarea corectă/realistă a obiectivelor propuse;
includerea elementelor de tratare diferenţiată și de individualizare a învățării în cadrul proiectării didactice;
includerea elementelor diversificate de evaluare în proiectarea didactică;
alocarea corectă, echilibrată a timpului didactic fiecărei secvențe de învățare.








4. Propuneri şi soluţii de optimizare:



















Realizarea planificării calendaristice, în special a perioadei de evaluare inițială prin apel la activități care să furnizeze informații pertinente despre nivelul grupei,
achizițiile educabililor și de aici, construirea tabloului care să permită o proiectare de perspectivă obiectivă, în funcție de rezultatele obținute;
Studiu individual referitor la problematica proiectării didactice-lectura personalizată a programei, revizuirea planificării calendaristice, realizarea proiectării
secvenţiale;
Valorificarea fișelor de evaluare inițială;
Respectarea activităţilor prestabilite în planificarea calendaristică;
Realizarea proiectării didactice astfel încât să cuprindă: etapele/secvențele activității, obiective operaționale, conținutul învățării sau intersubiectivitate, strategii
didactice (metode didactice, mijloace de învățământ, forme de organizare), evaluare;
Proiectarea didactică săcuprindă elemente clar definite de tratare diferențiată și de individualizare a învățării, mai ales atunci când există în clasă și copii cu
CES;
Reiterarea motivației învățării pe tot parcursul didactic pentru menținerea interesului copiilor și participarea voluntară a acestora la actul învățării;
Explicarea clară a sarcinilor didactice şi stabilirea criteriilor de reuşită în scopul facilitării înţelegerii de către copii a unor conexiuni bazate pe raţionamente
logice;
Îmbunătățirea bazei materiale, a mijloacelor didactice cu elemente moderne și atractive, utilizarea unor mijloace de învăţământ de calitate, care să menţină
interesul preşcolarilor pentru activitatea de învăţare;
Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare;
Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele activ-participative, centrate pe preșcolar;
Valorizarea achizițiilor anterior dobândite în contexte noi de învățare, creativ construite;
Valorificarea produselor activităţii copiilor în ambientarea spațiului educațional şi acualizarea materialelor folosite în centrele tematice;
Studiu individual referitor la problematica evaluării - delimitări conceptuale, funcţiile ei, tipurile, metodele şi instrumentele de evaluare;
Identificarea unor instrumente de evaluare adecvate atât conținutului, cât și obiectivelor propuse;
Integrarea unor elemnete de evaluare care să ofere un feed- back pozitiv asupra rezultatelor învățării;
Pregătirea/amenajarea spațiului educaţional în funcție de tipul de activitate susținută;
Utilizarea soft-urilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare;

COMPARTIMENTUL: ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

1. Obiectivele specifice compartimentului:

Obiectivele specifice compartimentului:
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Implementarea Curriculum-ului național din perspectiva pedagogiei constructiviste, pentru formarea la elevi a competențelor-cheie prevăzute de cadrul de
referință european;
Creșterea calității procesului de învățământ prin realizarea unei proiectări integrate a demersului didactic și centrarea învățării pe elev;
Îmbunătățirea managementului la nivelul clasei de elevi în scopul prevenirii absenteismului și părăsirii timpurii a școlii de către elevii din grupurile
dezavantajate;
Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți elevii și stimularea progresului și a performaței școlare prin abordarea instruirii diferențiate;
Dezvoltarea parteneriatelor educaționale interșcolare, cu părinții și comunitatea locală, cu asociații și ONG-uri care acționează în domeniul educațional și al
formării profesionale, în vederea asigurării unui cadru propice pentru educația nonformală;
Stimularea participării cadrelor didactice la cursuri și programe de formare continuă în vederea perfecționării pentru activitatea didactică și a evoluției în
carieră;

2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
CONSTATĂRI POZITIVE

CONSTATĂRI NEGATIVE

CURRICULUM
 elaborarea proiectării didactice pe unități de învățare structurate logic,
în concordanță cu programa școlară;
 aplicarea unor probe de evaluare corect concepute, care asigură șanse
egale pentru toți elevii (fiecare item are 3 niveluri: nivel minimal, mediu,
maximal);
 respectarea algoritmului specific proiectării evaluărilor de sinteză
(sumative); adecvarea itemilor la competențele vizate în evaluarea
sumativă;
 planificarea unor activităţi de reglare/dezvoltare, adecvate problemelor
identificate prin procesul de evaluare continuă;

abordarea intra-, inter-, pluridisciplinară a învățării;
 valorificarea experienţei de viaţă a elevilor in procesul de învăţare, a
achiziţiilor dobândite de elevi in familie, în diverse activităţi informale;
 competenţă în selectarea şi utilizarea metodelor activ – participative,
calitatea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a
metodelor activ – participative utilizate în procesul de învăţare;
accesibilizarea conţinutului învăţării;
 crearea în lecţiile de ştiinţele naturii a unor situaţii de învăţare bazate pe
observarea cu caracter explorator;

CURRICULUM
 frecvența slabă a secvențelor de învățare aferente învățării diferențiate
/individualizate;
 preocupări reduse pentru utilizarea experimentului în lecțiile de
Științele naturii, în favoarea observării experimentelor prezentate în
manualele digitale;
 ponderea scăzută a secvențelor de învățare care facilitează dezvoltarea
creativității elevilor, în favoarea celor care vizează doar formarea
deprinderilor;
 volum mare de sarcini de învățare, în raport cu ritmul de lucru al
elevilor; teme pentru acasă rareori diferențiate;
 frecvența redusă a secvențelor de analiză a problemelor - ca prim pas
în rezolvarea de probleme;
 slaba preocupare pentru reglarea imediată a problemelor identificate
în timpul lecțiilor;
 ponderea mare a metodelor tradiționale de evaluare;
 Valorificarea incompletă a valenţelor metodelor complementare de
evaluare şi a instrumentelor specifice;
 Slaba implicare a elevilor în procesul de autoevaluare, de
automonitorizare a progresului, de gestionare a propriei învăţări, de
conştientizare a dificultăţilor în învăţare;
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alternarea eficientă a formelor de organizare a activității
(frontal/microgrupal/individual);
 monitorizarea activității de lucru în grup; adecvarea tipului de sarcină la
forma de organizare a învăţării;
 crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru
didactic – elev, elev – elev, elev – cadru didactic;
 preocupări pentru formarea la elevi a competențelor de interpretare a
textului literar, de realizare a unor conexiuni, la clasele III-IV;
 capacitatea majorității cadrelor didactice de elaborare a unei proiectări
ce respectă cerinţele programei şcolare; desfășurarea activităților
didactice întocmai planificării realizate;
 abordarea integrată a conținuturilor, conducând spre o înțelegere de
ansamblu a fenomenelor;
 Strategia didactică stabilită, care conduce spre optimizarea actului
didactic, facilitând însuşirea cunoştinţelor, înţelegerea noţiunilor,
formarea şi exersarea competențelor;
 Varietatea metodelor de învățământ utilizate, metodele clasice fiind
completate, în multe situații, cu metodele moderne, activ-participative;
 Preocuparea învățătorilor pentru realizarea unui învățământ centrat pe
elev, prin derularea activităților remediale pentru elevii care întâmpină
dificultăți de învățare, respectiv a activităților de dezvoltare, pentru elevii
capabili de performanță;
 aplicarea unui curriculum diferențiat, în funcție de particularitățile
psihice, intelectuale și de nivelul competențelor atinse de fiecare elev;
 preocuparea frecventă pentru un învățământ de calitate;
 organizare deosebită a activităților educative la clasele cu predare în
regim simultan;
 stabilirea C.D.S.-urilor conform etapelor reglementate, respectând
opțiunile elevilor şi pǎrinţilor și ținând cont de posibilitățile școlii de a le
oferi,
 implicarea în acțivități educaționale prin care se promovează calitatea și
performanța (olimpiada de educație civică, Concursul Interjudețean de
matematică MINIMATH, RMCS, COMPER)
 derularea unor activități educative cu implicarea tuturor elevilor din
toate zonele județului;
RESURSE MATERIALE
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pregătire insuficientă în domeniul derulării și coordonării activității
educative cu elevii cu CES;
implicarea redusă a cadrelor didactice în activități extracurriculare și în
proiecte educaționale valoroase, consistente, cu finalități clare care să
conducă spre dezvoltarea de competențe;
lipsa coerenței la nivelul abordărilor curriculare între ciclul primar și
gimnaziu;
număr redus de concursuri pe discipline care să promoveze competiția
reală și performanța; ( mediul rural)
implicarea masivă în concursurile online, de multe ori nerelevante din
punctul de vedere al calității, al subiectelor, al formei de organizare, al
evaluării;
superficialitate în elaborarea programelor de curs opţional; importanţă
redusă acordată, în cazul curriculumului elaborat în şcoală, intereselor
elevilor – ofertă limitată a CDS-urilor;
valorificarea scăzută a experienţei de viaţă a elevilor în procesul de
învăţare, a achiziţiilor dobândite de elevi în familie, în diverse activităţi
informale;
lacune în privința dezvoltării la elevi a deprinderilor de a folosi
cunoștințele dobândite în context noi de învățare, de a face corelații,
de a sintetiza;
nerealizarea unor parcursuri şcolare individualizate, motivante pentru
copii, orientate spre inovaţie şi împlinire personală – tendința unor
învățători de a uniformiza demersal didactic, în detrimentul tratării
diferențiate;



utilizarea unor mijloace de învăţământ de calitate, care facilitează
procesul de învăţare şi care sunt adecvate conţinuturilor învăţării şi
particularităţilor de vârstă ale elevilor;
 menţinerea interesului elevilor pentru activitatea de învăţare prin
introducerea în lecţii a unui material didactic atractiv; utilizarea
manualelor digitale, a mijloacelor tehnice specifice în școlile care dispun
de dotare corespunzătoare;
 expunerea în sala de clasă a unor materiale permanente care sunt
vizualizate de către elevi;
 dispunerea adecvată a mobilierului (corespunzător formei de organizare
a activităţii, a tipului de sarcină);
 amenajarea în sala de clasă a unui spaţiu pentru lectură, a
minibibliotecilor utilizate pentru popularizare de carte şi pentru
facilitarea lecturii;
 amenajarea centrelor de interes în spațiile destinate clasei pregătitoare.
RESURSE UMANE
 competența cadrelor didactice de a elabora documente de planificare şi
proiectare/ evaluare/reglare/remediere/dezvoltare în concordanţă cu
curriculumul naţional;
 competențe digitale ale cadrelor didactice formate la un nivel acceptabil;
 implicarea cadrelor didactice în asigurarea unui climat educaţional
prietenos, a unui afişaj adecvat nivelului de vârstă al elevilor;

calitatea relaţiei stabilite cu elevii – climatul educaţional;
 calitatea comunicării verbale, paraverbale, nonverbale în lecţii;

atitudinea pozitivă a elevilor față de şcoală;
 atmosfera stimulativă de lucru creată și susţinută prin activităţi de
învăţare atractive ce permit elevilor dezvoltarea în ritm propriu;

competențe referitoare la managementul spațiului;
 preocuparea pentru dezvoltarea profesională: participarea la activitățile
metodice organizate de I.S.J. Caraș-Severin și la cursuri de formare.
RELAȚII COMUNITARE:

desfășurarea unor activităţi extraşcolare variate, adecvate intereselor
copiilor, în majoritatea situaţiilor;
 încheierea de parteneriate cu instituții ale comunității locale, cu asociații
și O.N.G.-uri care acționează în domeniul educațional pentru
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RESURSE MATERIALE
 dotare insuficientă cu școlilor cu aparatura electronică necesară
utilizării in cele mai bune condiții a manualelor digitale (laptop,
videoproiector, ecran, tablete etc);
 slaba dotare a școlilor cu truse /alte materiale didactice necesare
pentru realizarea corectă și in siguranță a unor experimente;
 lipsa de funcționalitate a spațiilor amenajate în sălile de clasă
(minibiblioteca, zona dedicată matematicii și științelor).

RESURSE UMANE
 formare iniţială deficitară a cadrelor didactice debutante;
 pregătire insuficientă a cadrelor didactice pe problematica activităților
desfășurate cu elevii cu CES;
 competenţe slabe de autoevaluare a activităţii didactice;












implementarea unor proiecte educative, la nivel local, județean și
național;
relații de colaborare fructuoasă între departamentul ÎNVĂȚĂMÂNT
PRIMAR și Organizația ”Salvați copiii” Caraș-Severin, cât și cu alte
organizații profesionale;
relația învăţător–elev-familie este, în general, stimulativă, deschisă,
bazată pe comunicare permanentă, atât în cadrul întâlnirilor periodice,
cât și în situații ocazionale;
relații de colaborare cu autoritățile locale care au sprijinit implicarea
elevilor din județ în derularea proiectelor educaționale;
dezvoltarea și derularea programelor Școală după Școală, cu sprijinul
unor organizații sau asociații educaționale sau cu sprijinul asociațiilor de
părinți;
transparenţa din punctul de vedere al tuturor agenţilor educaţionali
implicaţi;
derularea unor parteneriate cu comunităţile locale, care se încadrează
cerinţelor programei şcolare;
implicarea primăriilor din unele localități în sprijinirea desfășurării
activităților (susținerea din partea primăriilor a cercurilor pedagogice, a
deplasării elevilor la diverse acțiuni în afara localității)

RELAȚII COMUNITARE
 implicarea comunității în viața școlii cu precădere în perioada Școlii
altfel și mult mai puțin în restul anului școlar;
 neimplicarea unor primării, a reprezentanților autorităților legale în
acordarea unui suport financiar, material desfășurării activităților
extrașcolare;
 slaba relaționare cu agenții economici din județ care ar putea susține
activitățile școlii;
 lipsa de inițiativă din partea cadrelor didactice de a identifica eventuali
parteneri;

3. Măsuri întreprinse pentru optimizarea activității:
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întocmirea unei scrisori metodice care conține reglementări legislative și aspecte metodologice necesare derulării în condiții optime a procesului de
învățământ de la nivelului de ciclului primar;
organizarea consfătuirilor județene la nivelul disciplinei;
organizarea cercurilor pedagogice de la nivelul disciplinei în cadrul cărora au fost abordate teme de actualitate;
transmiterea de materiale de specialitate pentru cercurile pedagogice, care să sprijine îmbunătățirea demersului didactic;
consilierea cadrelor didactice debutante și a celor înscrise la grade didactice și la definitivat;
informarea și formarea cadrelor didactice cu privire la Evaluarea națională a elevilor din clasele a II-a și a IV-a;









monitorizarea modului de pregătire pentru evaluarea națională a elevilor din clasele II-a și a IV-a, utilizarea modelelor de teste în pregătirea elevilor
pentru evaluarea națională;
diseminarea bunelor practici referitoare la dezvoltarea creativității elevilor, prin implicarea cadrelor didactice din județ în activități metodice;
monitorizarea, cu prilejul inspecțiilor speciale și de specialitate, a modului în care cadrele didactice stimulează creativitatea elevilor;
formarea cadrelor didactice pentru susținerea examenului de definitivat;
formarea metodiștilor I.S.J. Caraș-Severin pe problematica inspecției școlare;
comunicarea eficientă cu metodiștii I.S.J. Caraș-Severin pentru învățământ primar în scopul reglării permanente a problemelor identificate;
întâlniri de lucru cu membrii Consiliului Consultativ, cu profesorii metodişti şi responsabilii centrelor metodice;

COMPARTIMENTUL: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ + LIMBA LATINĂ
1.

Obiectivele specifice compartimentului:

 OS1: Sporirea motivației pentru învățare și pentru lectură a elevilor prin utilizarea unor strategii motivante în activitățile curriculare și extracurriculare;
 OS2: Consilierea permanentă a cadrelor didactice tinere, prin activitățile de perfecționare;
 OS3: Creșterea cu 5% a rezultatelor obținute la concursurile/olimpiadele școlare;
 OS4: Implementarea unor măsuri de îmbunătățire a rezultatelor de la Bacalaureat și Evaluare Națională, în vederea creșterii cu 5 % a promovabilității la
aceste examene;
 OS5: Desfășurarea a minim 2 activități demonstrative/fiecare comisie zonală și a 2 cercuri pedagogice/an în fiecare zonă geografică a judeţului;
 OS6: Monitorizarea permanentă a absențelor la orele de limba şi literatura română;
 OS7: Ameliorarea calităţii activităţilor de predare-învăţare-evaluare prin promovarea strategiilor interactive și ale celor individualizate;
 OS8: Prezentarea la fiecare activitate metodică a unei informări cu noutățile editoriale;
 OS9: Diseminarea bunelor practici didactice prin organizarea a minim 2 activități de seminar/an;
 OS10: Promovarea exemplelor de bună practică la activitățile de perfecționare sau prin site-ul ISJ, publicații etc.;
 OS11: Valorificarea și îmbunătățirea resurselor materiale existente;
 OS12: Identificarea și atragerea de resurse financiare;
 OS13: Încheierea de parteneriate pentru organizarea și desfășurarea activităților;
 OS14: Promovarea bunelor practici referitoare la scrierea proiectelor europene.
2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
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CONSTATĂRI POZITIVE
Existența documentelor de proiectare;
Concordanța dintre documentele de proiectare și activitatea didactică;
Corectitudinea științifică a conținuturilor;
Utilizarea metodelor activ-participative;
Participarea eficientă a tuturor elevilor la activitățile didacatice;
Atingerea obiectivelor anunțate la începutul activității didactice;
Organizarea elevilor în activități variate (frontale, pe grupe);
Identificarea pe baza textului a tehnicilor de construcție a personajului
literar;
Îndrumarea elevilor înspre munca riguroasă, precisă;
Verificarea cu atenție a temei pentru acasă;
Ambientul este adaptat procesului de învățare;
Capacitatea de a proiecta un învățământ bazat pe competențe;
Folosirea de auxiliare curriculare;
Preocuparea pentru formarea unui algoritm de lucru privind subiectele de
la examenul de bacalaureat.
Utilizarea unor strategii didactice moderne;
Integrarea TIC în lecție (AEL);
Utilizarea unor metode de învățare diferențiată;
Integrarea unor elemente de evaluare complexe;
Utilizarea unor mijloace de învățământ performante;
Exersarea unor abilități de comunicare curricular și trans-curricular.
Existența documentelor de proiectare (planificări calendaristice, proiecte
ale unităților de învățare, proiect didactic al activității asistate);
Sistematizarea cunoștințelor;
Includerea, în unele situații, în documentele de proiectare a elementelor
de tratare diferenţiată a elevilor cu cerințe educaționale speciale;
Atmosfera de colaborare a elevilor atât cu profesorul, cât şi între ei.

























3. Optimizarea proiectării didactice prin:
 respectarea prevederilor metodologice de actualitate;
 includerea elementelor de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice.
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CONSTATĂRI NEGATIVE
Absența elementelor de tratare diferențiată a elevilor din documentele de
proiectare și din desfășurarea propriu-zisă a lecției;
Folosirea preponderentă a metodelor și strategiilor tradiționale;
Insuficienta operaționalizare a obiectivelor;
Absența sistematizării elementelor de conținut.
Inexistența portofoliului personal;
Modul de formulare a sarcinilor de lucru;
Nevalorificarea de către elevi a rezultatelor muncii tuturor grupelor în care
elevii sunt organizați;
Absența din predare a TIC/lecții sau secvențe de lecții AEL;
Organizarea exclusiv frontală și individuală a clasei.
Utilizarea metodelor și mijloacelor tradiționale de învățare;
Demers didactic orientat înspre recunoaștere, lipsit de motivație;
Rezolvarea orală a unui subiect pentru proba scrisă;
Organizarea exclusiv frontală.
Realizarea proiectului didactic pe format narativ, fără a reflecta exact
activitatea didactică;
Nerespectarea prevederilor programei școlare de specialitate, care la clasa
a IX-a prevede studiul tematic al textelor suport;
Abordarea exhaustivă a operelor literare cu nivel sporit de dificultate (de
exemplu, Mihai Eminescu, Luceafărul), nerespectând prevederile
programei școlare – clasa a IX-a;
Neindicarea timpului aferent rezolvării sarcinilor de lucru indicate de către
doamna profesoară;
Conceperea unor sarcini de lucru fără a fi în acord cu prevederile
programei de specialitate;
Stabilirea unor sarcini de lucru fără a verfica ulterior modul în care elevii
le-au rezovat.
Nerealizarea proiectelor unităților de învățare;
Gestionarea necorespunzătoare a timpului didactic, alocarea unui timp
insuficient unor sarcini de lucru cu grad sporit de dificultate;
Nerespectarea etapelor necesare înțelegerii textului literar;
Ritmul desfășurării activității didactice.

4.


























Propuneri şi soluţii de optimizare:
Introducerea elementelor de tratare diferențiată în documentele de proiectare și în desfășurarea activităților;
Folosirea metodelor activ-participative și personalizarea sarcinilor de lucru pentru ca toți elevii să atingă competențele prevăzute de programele școlare.
Diversificarea activităților de învățare pentru pentru ca toți elevii să atingă competențele prevăzute de programele școlare;
Sistematizarea elementelor de conținut;
Realizarea portofoliului personal și prezentarea (termen limită: 24.02.2017);
Formularea corectă a sarcinilor de lucru de pe fișele distribuite elevilor;
Valorificarea proiectării secvențelor din ecranizarea romanului pentru atingerea obiectivelor operaționale stabilite;
Valorificarea rezultatelor muncii tuturor grupelor în care sunt elevii organizați.
Dezvoltarea la elevi a capacității de a lucra în echipă;
Încurajarea cooperării între elevi;
Motivarea reală a elevilor;
Folosirea mijloacelor moderne de învățare existente în unitatea de învățământ;
Verificarea lucrărilor/sarcinilor de lucru scrise, în vederea corectării eventualelor erori de ortografie și de punctuație;
Redactarea scrisă de către elevi, la tablă, a sarcinilor de lucru;
Diversificarea metodelor de evaluare;
Analiza diacronică a rezultatelor evaluărilor.
Respectarea obligatorie a prevederilor programei școlare de specialitate;
Conceperea sarcinilor de lucru în acord cu elementele de conținut prevăzute de programa școlară de specialitate;
Verificarea modului în care elevii rezolvă sarcinile de lucru indicate în clasă;
Utilizarea corectă a terminologiei specifice și formularea corectă a întrebărilor adresate elevilor;
Acordarea unei atenții sporite exprimării.
Realizarea proiectelor unităților de învățare pentru toate clasele din încadrare (termen limită pentru realizarea acestor documente: 20.02.2017);
Gestionarea corectă a timpului didactic, prin alocarea timpului corespunzător rezolvării sarcinilor de lucru în raport cu gradul de dificultate pe care acestea
le presupun;
Respectarea tuturor etapelor necesare înțelegerii unui text (lectura explicativă, lectura interpretativă);
Dinamizarea activității didactice.

COMPARTIMENTUL: LIMBI MODERNE

1. Obiectivele specifice compartimentului:
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Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă potrivit standardelor Cadrului European Comun de Referinţă
pentru Limbi;
Creşterea interesului elevilor pentru învăţarea limbilor moderne, adecvarea ofertei şcolare la cerinţele lingvistice de pe piaţa muncii;
Adaptarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic şi a Institutului Francez la nevoile de formare identificate, în scopul ameliorării/eliminării disfuncţiilor
constatate în activitatea cadrelor didactice şi a managerilor;
Consilierea permanentă a cadrelor didactice tinere, la activităţile metodice sau prin servicii de mentorat;
Ameliorarea calităţii activităţilor de predare – învăţare - evaluare prin promovarea strategiilor interactive şi a celor individualizate;
Creşterea interesului elevilor pentru învăţarea limbilor moderne, adecvarea ofertei şcolare la cerinţele lingvistice de pe piaţa muncii;

Întărirea relaţiilor cu Institutul Francez din Timişoara prin semnarea unui parteneriat, dar şi cu Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie, Departamentul de Limbi moderne;
 Întărirea relaţiilor cu Universităţile din Timişoara în vederea derulării unor activităţi comune de promovare a limbilor moderne.
2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:


CONSTATĂRI POZITIVE
CONSTATĂRI NEGATIVE
LIMBA FRANCEZĂ:
LIMBA FRANCEZĂ:
 Aplicarea Curriculumului Naţional în toate unităţile de învăţământ;
 Se foloseşte destul de sporadic dicţionarul în timpul orelor de limbi
 Parcurgerea integrală şi integrată a conţinuturilor, conform programelor
moderne, deşi munca cu dictionarul favorizează o învăţare eficientă;
şcolare;
 Elevii trebuie obişnuiţi să comunice cât se poate de mult oral, nu doar în
 Învăţarea este centrată pe elev, prin folosirea metodelor activ-participative
scris;
de catre cadre didactice, în majoritatea cazurilor;
 Dezinteres faţă de elevii cu nevoi speciale din partea unor cadre didactice.
 Utilizarea unor tipuri variate de strategii didactice;
 Comunicarea în limbă straină este in proporţie de 100% în timpul orelor de
limbi moderne, exceptând clasele debutante unde se apelează la limba
materna acolo unde traducerea e chiar necesară şi nu există obiecte
concrete pentru a fi denumit un obiect.
LIMBA ENGLEZĂ:
LIMBA ENGLEZĂ:
 Interesul scăzut al elevilor faţă de şcoală şi procesul educaţional în general;
 Documentele şcolare sunt bine realizate, respectând programele şcolare;
 Utilizarea unor strategii didactice şi mijloace de învăţământ variate,  Absenteismul (în rândul elevilor din mediul rural, în special);
adecvate/utile pentru atingerea obiectivelor operaţionale;
 Insuficienta motivare a elevilor pentru studierea limbilor moderne;
 Parcurgerea integrală şi integrată a conţinuturilor, conform programelor  Absenţa sarcinilor suplimentare pentru elevii cu nivel ridicat;
şcolare;
 Cadre didactice calificate, majoritatea interesate de propria perfecţionare
profesională prin grade didactice, cursuri de formare continuă şi alte
activităţi cu rol de perfecţionare metodico-ştiinţifică;
 Folosirea strategiilor didactice activ - participative, diversificate de predareevaluare, fără a le neglija pe cele tradiţionale;
 Adaptabilitate la medii şcolare diverse;
 Mijloace de învăţământ variate;
 Existenţa unui climat psiho-afectiv pozitiv la nivelul claselor de elevi, fapt
care stimulează activitatea de învăţare.
LIMBA GERMANĂ:
LIMBA GERMANĂ:
 Lipsa cadrelor didactice calificate;
 Documentele prezentate - în concordanţă cu cerinţele programei;
Orele de limba germană efectuate la plata cu ora de către suplinitori;
 Obiective corect formulate, conform cu conţinutul şi tipul lecţiei, adaptate la
 Lipsa dotărilor necesare pentru materiale audio-vizuale necesare orelor de
capacităţile de învăţare ale elevilor;
limbi străine;
 Strategii didactice variate în concordanţă cu nivelul clasei;
 Lipsa unor cabinete metodice.
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Bună cunoaştere a conţinuturilor disciplinei; explicaţii formulate cu claritate;
sarcini de lucru diferenţiate şi bine structurate, care aprofundează temeinic
aspectele relevante ale tematicii abordate.

3. Aspecte privind prestaţia cadrelor didactice inspectate:
CONSTATĂRI POZITIVE
LIMBA FRANCEZĂ:
 Dicţie foarte buna a cadrelor didactice de limba franceză;
 Cunoştinţe temeinice în specialitate şi didactică;
 Ținuta şi atitudine corespunzătoare cadrelor didactice;
 În procesul de predare, profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele
moderne, activ-participative si folosesc în majoritatea cazurilor tehnologia
modernă;
LIMBA ENGLEZĂ:
 Desfăşurarea activităţii didactice are în centru preocuparea pentru dezvoltarea
competenţei lingvistice a elevilor, la nivelul celor patru abilităţi esenţiale
(speaking skills, writing skills, listening skills, reading skills);
 Elementele proiectării didactice (competenţele, conţinuturile, strategiile
didactice, activitătile de predare - învătare şi evaluare) sunt bine corelate;
 Gestionarea eficientă a timpului, pe secvenţe ale lecţiilor;
LIMBA GERMANĂ:
 Conţinuturi accesibil prezentate, ţinându-se seama de ritmul de lucru al
elevilor;
 Evaluare realizată prin modalităţi diverse; elevii au fost motivaţi pe parcursul
lecţiei; tema pentru acasă – însoţită de îndrumări;
 Atitudinea elevilor a fost pozitivă; relaţia profesor – elev este de colaborare;
climatul afectiv de derulare a lecţiei a fost propice;
 Majoritatea elevilor şi-au însuşit deprinderi de exprimare orală şi în scris; de
înţelegere globală şi selectivă a mesajului scris;
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CONSTATĂRI NEGATIVE
LIMBA FRANCEZĂ:
 Proiectarea didactică nu conţine elemente de tratare diferenţiată;
 Există totuşi, cadre didactice ce nu utilizează noile tehnologii în predarea
limbilor moderne;
 Tratarea nediferenţiată, în perspectiva evaluării formative a elevilor, în
funcţie de nivelul lor de achiziţii (conceperea testelor de evaluare
formativă, fişelor de lucru pe niveluri de înţelegere, chiar dacă este vorba
de aceeaşi clasă);
LIMBA ENGLEZĂ:
 Interesul scăzut al elevilor faţă de şcoală şi procesul educaţional în
general;
 Proiectarea didactică nu conţine elemente de tratare diferenţiată;

LIMBA GERMANĂ:

Nivelul de pregătire al elevilor este mediu;

Slaba participare la activitatea metodică şi de formare;

Proiectarea didactică nu conţine elemente de tratare diferenţiată.

4. Optimizarea proiectării didactice prin:
LIMBA FRANCEZĂ:
 studierea atentă a programei şcolare;
 elaborarea de planificări anuale, calendaristice şi proiectări pe unitati, care să vină în sprijinul procesului de predare-învăţare-evaluare;
 realizarea de proiecte de lecţii, pornind de la competenţele generale si ajungând la obiectivele operaţionale ale lecţiei.
LIMBA ENGLEZĂ:
 respectarea şi parcurgerea tuturor secvenţelor lecţiei;
 valorificarea diversităţii formelor de organizare a elevilor;
 includerea elementelor de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice.
LIMBA GERMANĂ:
 activităţi metodice;
 cursuri de formare;
 utilizarea unor aplicaţii google.
5. Propuneri şi soluţii de optimizare:
LIMBA FRANCEZĂ:
 participarea la cursuri de formare continua si de perfectionare, respectiv la cele pregatitoare pentru sustinerea gradelor didactice;
 înscrierea în asociaţii de specialitate;
 folosirea limbii moderne de predare în toate etapele lecţiei;
LIMBA GERMANĂ:
 participarea la activităţile de formare / cerc pedagogic la nivelul disciplinei limba germană modernă;
 limbii moderne de predare în toate etapele lecţiei;
 achiziţionarea / descărcarea de pe site-uri de specialitate a unor materiale audio-video pentru limba germană.
LIMBA ENGLEZĂ:
 folosirea limbii moderne de predare în toate etapele lecţiei;
 organizarea cât mai multor activităţi care să ajute la îmbunătăţirea acurateţii şi a fluenţei în comunicare;
 alternarea activităţilor de scriere (centrate pe exerciţiul clasic) cu activităţi de comunicare care să conţină cât mai multe din construcţiile gramaticale
prezentate anterior (interviuri, jocul de rol, dramatizarea -The Twenty Questions, Guess What ?, The Fishbowl etc.).

COMPARTIMENTUL: MATEMATICĂ
1. Obiectivele specifice compartimentului:
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Sporirea motivaţiei pentru învăţare şi pentru lectură a elevilor prin utilizarea unor strategii motivante în activităţile curriculare şi extracurriculare;
Implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor de la Bacalaureat şi Evaluare Naţională, în vederea creşterii ratei de promovare la aceste examene;
Ameliorarea calităţii activităţilor de predare – învăţare - evaluare prin promovarea strategiilor interactive şi a celor individualizate;
2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:








CONSTATĂRI POZITIVE
Procesul de invaţământ se desfăşoară în conformitate cu nivelul şi
caracteristicile intelectuale ale elevilor
Tema de casă bine selectată şi dimensionată
Cunoaşterea colectivelor de elevi
Aplicarea metodelor de stimulare a învăţării
Documente de planificare şi proiectare bine întocmite
Selectarea atentă a conţinutului învăţării







CONSTATĂRI NEGATIVE
Lipsa materialului informativ
Captarea atentiei este un moment deficitar
Lipsa controlului asupra modului de indeplinire a sarcinilor impuse
Evaluare sporadică
Momentul de fixare a cunoştiinţelor este uneori neglijat





3. Optimizarea proiectării didactice prin:
respectarea şi parcurgerea tuturor secvenţelor lecţiei;
valorificarea diversităţii formelor de organizare a elevilor;
includerea elementelor de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice.










4. Propuneri şi soluţii de optimizare:
Colaborarea cu părinţii şi elevii în vederea achiziţionării de material informativ specializat
Atitudine mai fermă în situaţia neîndeplinirii de către elevi a sarcinilor de lucru
Întărirea controlului activităţilor elevilor
Evaluarea să fie făcută continuu şi realist
Dezvoltarea metodelor interactive de predare învăţare
Realizarea proiectelor didactice pentru activităţile desfăşurate;
Formularea corectă a sarcinilor de lucru;
Sistematizarea conţinuturilor

COMPARTIMENTUL: FIZICĂ – CHIMIE - BIOLOGIE
1. Obiectivele specifice compartimentului au fost:
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Ameliorarea calităţii activităţilor de predare – învăţare - evaluare prin promovarea strategiilor interactive şi ale celor individualizate;
Consilierea permanentă a cadrelor didactice
Desfăşurarea a minim 2 activităţi demonstrative/fiecare comisie metodică şi a 2 cercuri pedagogice/an;
Promovarea exemplelor de bună practică prin activităţile de perfecţionare, site-ul ISJ, publicaţii, BLOGUL PROFESORILOR DE CHIMIE – FIZICĂ – BIOLOGIE
din judeţul Caraş-Severin, etc.;
 Identificarea de resurse financiare pentru îmbunătăţirea şi îmbogăţirea bazei materiale de specialitate.
2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
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CONSTATĂRI POZITIVE
Proiectarea activităţii didactice este realizată în concordanţă cu normele
metodologice în vigoare
Planificări anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare
Modificările din planificările semestriale sunt justificate prin explicaţii clare
ce s-au regăsit la rubrica de observaţii
Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei, a programei şcolare în vigoare
Nu au existat greşeli ştiinţifice în prezentarea conţinuturilor pe parcursul
activităţii didactice
Metodele utilizate la oră au fost adaptate nivelului clasei şi s-a remarcat
alternarea acestora pentru activarea elevilor
Elevii au fost actori activi la predarea noilor conţinuturi
Elevii au realizat conexiuni între noţiunile anterioare şi cele noi predate
Fixarea noilor cunoştinţe a fost realizată după fiecare secvenţă din cadrul
actului didactic de predare
Conexiuni interdisciplinare fizică-chimie-biologie
Folosirea mijloacelor de învăţământ şi a resurselor materiale variate:
material biologic proaspăt, atlase botanice, ierbarul
Realizarea şi utilizarea fişelor de lucru
Comunicarea foarte bună cu elevii pe tot parcursul orei
Desfăşurarea orei într-o atmosferă calmă, degajată
Integrarea corectă a elementelor de evaluare în cadrul lecţiei de recapitulare
a cunoştinţelor
În cazul claselor cu număr mic de elevi, ce nu permite organizarea activităţii
pe grupe s-a realizat evaluarea fiecăruia în parte, atât la începutul activităţii,
în secvenţa de reactualizare a cunoştinţelor, cât şi în secvenţa finală, de
fixare a noilor cunoştinţe predate








CONSTATĂRI NEGATIVE
Activitatea didactică desfăşurată nu era în concordanţă cu cea planificată în
planificarea semestrială
La începutul secvenţei de predare a noilor cunoştinţe nu au fost clar
precizate elevilor scopul şi obiectivele ce urmează a fi atinse
În unele cazuri, reactualizarea cunoştinţelor anterioare a fost prea sumară
Lipsa evaluării elevilor, în unele cazuri
Lecţia s-a desfăşurat în sala de clasă
Nu au fost folosite mijloace moderne de învăţământ (videoproiector,
calculator)



Tema pentru acasă dată la final este scurtă, cu cerinţe precis formulate, fără
ambiguităţi
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CONSTATĂRI POZITIVE
Pregătire bună de specialitate şi metodică
Proiectarea şi organizarea riguroasă a activităţilor didactice
Există portofoliul profesional al profesorului
Integrarea demersului didactic în sistemul de lecţii al disciplinei şi
realizarea conexiunilor la nivel şi intra-, inter- şi trans-disciplinar
Etapizarea conţinutului ştiinţific, prin conceperea unor sarcini de lucru
clare
Esenţializarea conţinuturilor transmise
Abordare interactivă a transmiterii de cunoştinţe
Se utilizează componente din trusele de laborator, iar în unele situaţii se
improvizează, în absenţa laboratorului, experimente cu mijloace simple,
la îndemâna elevilor
Utilizarea creativă a resurselor şi auxiliarelor didactice potrivite cu temele
abordate
Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor elevilor
Utilizarea evaluării continue (în caietul personal este notată orice
intervenţie a elevilor), ca măsură a progresului şcolar
Schema tablei este ordonată, insistând ca şi elevii să păstreze ordine în
notarea pe tablă
Abilităţi de relaţionare cu elevii
Evaluare ritmică şi diversificată
Obiectivitate în evaluare
Comunicare verbală şi nonverbală bună
Relaţia elev-profesor se bazează pe colaborare, înţelegere şi respect
reciproc, ceea ce conduce la realizarea feed-back-ului şi la obţinerea
progresului şcolar
Atitudine responsabilă, promptă şi implicare permanentă din partea
cadrelor
Climat educaţional favorabil învăţării

















CONSTATĂRI NEGATIVE
Atenţie acordată clasei, în detrimentul cerinţelor individuale
Utilizarea sporadică a lucrului cu grupe de elevi
Nu se insistă pe aspectul fenomenologic (şi datorită inexistenţei
laboratorului de specialitate)
Insuficienta stăpânire de către elevi a noţiunilor şi deprinderilor matematice
Nu se alocă la toate lecţiile timp suficient realizării feed-back-ului şi a
retenţiei conţinutului
Utilizarea de strategii didactice nediferenţiate în funcţie de capacităţile de
învăţare ale elevilor
Număr mic al activităţilor de învăţare care să impună exprimarea orală
individuală a elevilor
Admiterea unor exprimări neştiinţifice sau greşeli din partea elevilor
Puţine activităţi/situaţii de învăţare pentru elevii cu ritm lent şi cu rămâneri
în urmă
Carenţe în gestionarea eficientă a timpului alocat secvenţelor lecţiei, în
unele cazuri
Colaborare slabă elev-elev la filiera tehnologică
Scăderea interesului cadrelor didactice pentru stimularea participării elevilor
la competiţiile şcolare la chimie
Lipsa de motivaţie a multor elevi şi/sau părinţi
Laborator de specialitate (ştiinţe) inexistent/transformat în sală de clasă
Absenţa materialului didactic sau material didactic uzat moral




















CONSTATĂRI POZITIVE
Proiectarea activităţii didactice este realizată în concordanţă cu normele
metodologice în vigoare
Planificări anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare
Modificările din planificările semestriale sunt justificate prin explicaţii clare
ce s-au regăsit la rubrica de observaţii
Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei, a programei şcolare în vigoare
Nu au existat greşeli ştiinţifice în prezentarea conţinuturilor pe parcursul
activităţii didactice
Metodele utilizate la oră au fost adaptate nivelului clasei şi s-a remarcat
alternarea acestora pentru activarea elevilor
Elevii au fost actori activi la predarea noilor conţinuturi
Elevii au realizat conexiuni între noţiunile anterioare şi cele noi predate
Fixarea noilor cunoştinţe a fost realizată după fiecare secvenţă din cadrul
actului didactic de predare
Conexiuni interdisciplinare fizică-chimie-biologie
Folosirea mijloacelor de învăţământ şi a resurselor materiale variate:
material biologic proaspăt, atlase botanice, ierbarul
Realizarea şi utilizarea fişelor de lucru
Comunicarea foarte bună cu elevii pe tot parcursul orei
Desfăşurarea orei într-o atmosferă calmă, degajată
Integrarea corectă a elementelor de evaluare în cadrul lecţiei de recapitulare
a cunoştinţelor
În cazul claselor cu număr mic de elevi, ce nu permite organizarea activităţii
pe grupe s-a realizat evaluarea fiecăruia în parte, atât la începutul activităţii,
în secvenţa de reactualizare a cunoştinţelor, cât şi în secvenţa finală, de
fixare a noilor cunoştinţe predate
Tema pentru acasă dată la final este scurtă, cu cerinţe precis formulate.

3. Propuneri şi soluţii de optimizare:
 Cursurile de educaţie incluzivă care promovează strategiile individualizate
 Oferta de formare profesională prin proiecte europene
 Deschiderea manifestată de către formatorii judeţeni
 Fondurile structurale care vizează educaţia
 Proiectele de formare prin mobilitate individuală
 Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru elevii capabili de performanţa
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CONSTATĂRI NEGATIVE
Activitatea didactică desfăşurată nu era în concordanţă cu cea planificată în
planificarea semestrială
La începutul secvenţei de predare a noilor cunoştinţe nu au fost clar
precizate elevilor scopul şi obiectivele ce urmează a fi atinse
În unele cazuri, reactualizarea cunoştinţelor anterioare a fost prea sumară
Lipsa evaluării elevilor, în unele cazuri
Lecţia s-a desfăşurat în sala de clasă
Nu au fost folosite mijloace moderne de învăţământ (videoproiector,
calculator)

COMPARTIMENTUL: ISTORIE – GEOGRAFIE- SOCIO-UMANE
1. Obiectivele specifice compartimentului:










Încadrarea pe catedre cu personal didactic calificat 90%.
Monitorizarea activităţii de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale la nivelul cerinţelor noii metodologii de proiectare didactică.
Realizarea predării conţinutului ştiinţific conform programelor şcolare.
Asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale actuale.
Stimularea performanţei şi progresului şcolar prin încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare.
Realizarea acţiunilor extraşcolare specifice disciplinei.
Îndrumare şi control în cadrul inspecţiei şcolare, unde se vor utiliza ca modalităţi de evaluare şi consiliere: controlul documentelor şcolare, asistenţe la
ore şi activităţi extracurriculare, consilierea metodică, de specialitate şi psihopedagogică.
Iniţierea, organizarea şi monitorizarea activităţilor de formare continuă a profesorilor din aria curriculară Om şi societate (simpozioane, conferinţe,
seminarii, întâlniri de lucru metodice).
Susţinerea iniţiativelor şi implicarea activă în organizarea de concursuri, şcoli de vară, excursii de studiu, vizite la muzee şi a altor activităţi care permit
educarea elevilor înafara sălii de curs.

2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
CONSTATĂRI POZITIVE
ISTORIE:
 întocmirea judicioasă a proiectării didactice, adaptată condiţiilor de predare;
 respectarea particularităţilor de vârstă, intelect şi predare simultană;
 utilizarea modalităţilor atractive şi variate de organizare a conţinuturilor;
 cunoaşterea temeinică a conţinuturilor;
 stăpânirea desfăşurării logice şi cronologice a evenimentelor;
 metodele şi strategiile adaptate la nivelul elevului/clase;
 realizarea portofoliilor tematice ca suport pentru exemplificarea conţinuturilor
ştiinţifice;
 proiectarea scenariilor didactice prin îmbinarea diferitelor forme de activităţi de
învăţare;
 utilizarea frecventă a formelor moderne de management al clasei;
 interesul manifestat de cadrele didactice pentru inovarea actului didactic
 cunoaşterea principiilor de elaborare a unor teste de evaluare;
 utilizarea tipurilor diferite de itemi (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), dar şi a
metodelor moderne de evaluare (portofoliul, autoevaluarea, interevaluarea);

CONSTATĂRI NEGATIVE
ISTORIE:
 Lipsa unor sarcini/teme de casă, cu rol în fixarea noţiunilor;
 Material auxiliar/mijloace didactice, modest reprezentate;
 Încadrarea în timpii de predare este, pe alocuri, deficitară.
 Progresul realizat de către elevi atinge cu greu nivelul
aşteptat/proiectat;
 Folosirea timpilor de predare ele limitată/condiţionată de regimul
simultan;
 Numărul redus al elevilor reduce randamentul strategiilor
selectate.

GEOGRAFIE:
 Metode de învăţare adaptate la nivelul clasei;
 Existenţa planificărilor anuale şi pe unităţi de învăţare;

GEOGRAFIE:
 Utilizarea modestă a mijloacelor informatice;
 Numărul mic de cabinete de geografie;
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Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei.
Relaţia de colaborare elev-elev şi elev-profesor stabilită pe parcursul activităţilor
derulate;
Utilizarea mijloacelor moderne, precum laptopul şi videoproiectorul;
O atmosferă foarte plăcută.
Gestionarea timpului didactic şi organizarea secvenţelor de învăţare;
Diversitatea metodelor şi strategiilor didactice aplicate;
Claritatea explicaţiilor oferite.







SOCIO UMANE:
 Corectitudinea realizării documentelor de proiectare (planificări calendaristice,
proiecte de lecţie;
 Concordanţa dintre documentele de proiectare şi activităţile desfăşurate;
 Corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor prezentate;
 Diversitatea formelor de organizare a elevilor (activităţi frontale, individuale);
 Respectarea particularităţilor de vârstă şi de înţelegere ale elevilor cunoaşterea
principiilor de elaborare a unor teste de evaluare;
 utilizarea tipurilor diferite de itemi (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), dar şi a
metodelor moderne de evaluare (portofoliul, autoevaluarea, interevaluarea);




Utilizarea redusă a platformelor electronice de învăţare.
Lipsa unor hărţi standardizate de dimensiuni mai mari, pentru a fi
mai uşor de vizualizat de către elevi.

SOCIO UMANE:








Lipsa unor sarcini/teme de casă, cu rol în fixarea noţiunilor;
Feed-back constructiv;
Lipsa creativităţii în selectarea strategiilor şi metodelor didactice;
Slaba gestionare a timpului;
Lipsa fişelor de lucru;
Atitudinea şi respectul elevilor faţă de rezolvarea sarcinilor;
Verificarea temeinică şi periodică a caietelor elevilor

3. Optimizarea proiectării didactice prin:
 corelarea activităţii propriu-zise cu documentele de proiectare;
 încurajarea elevilor şi stimularea interesului acestora pentru studiu;
 atenţie acordată corectitudinii ştiinţifice a informaţiilor transmise, precum şi felului în care sunt organizate şi explicate acestea elevilor;
 gândirea unei strategii didactice bazate pe atractivitate, pe varietatea mijloacelor didactice;
 creativitate în conceperea lecţiilor, înlănţuirea corectă a secvenţelor acestora;
 stabilirea unui climat de respect şi colaborare în timpul lecţiei, implicarea activă a elevilor în actul didactic prin folosirea metodelor moderne, activparticipative;
 atenţie acordată secvenţei de evaluare în desfăşurarea lecţiei;
 diversificarea formelor de organizare a activităţilor (folosirea muncii în perechi sau în echipă);
 participarea la cursuri de perfecţionare;
 participarea la lecţiile demonstrative de la cercurile pedagogice;

4. Propuneri şi soluţii de optimizare:
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Utilizarea metodelor activ-participative cu centrare pe elev;
Includerea elementelor de tratare diferenţiată în documentele de proiectare;










Organizarea activităţilor de tip diferenţiat în funcţie de de nivelul achiziţiilor elevilor;
Stimularea în mai mare măsură a interesului elevilor pentru studiu;
Proiectarea activităţilor de sprijin pentru elevii cu un ritm mai lent sau pentru cei care întâmpină dificultăţi în învăţare;
Esenţializarea conţinuturilor transmise;
Regăsirea elementelor de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice;
Interpretarea testelor de evaluare şi precizarea măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi;
Intocmirea fişelor de progres pentru fiecare elev de către toţi profesorii;
Imbogăţirea materialului didactic utilizat la ore.

COMPARTIMENTUL: RELIGIE
1. Obiectivele specifice compartimentului:
 Integrarea influențelor educaționale pe care religia le exercită într-un sistem coerent și convergent care să vizeze integralitatea persoanei umane a
subiecților asupra cărora se exercită actul educațional;
 Îmbunătățirea comunicării intra și interdisciplinare care să ducă la o relaxare a diviziunilor disciplinei;
 Colaborarea cu factorii implicați în pregătirea profesională a profesorilor, în special cu Biserica;
 Asigurarea și susținerea activității metodice în vederea ridicării calității prestației didactice a profesorilor de religie;
2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:





CONSTATĂRI POZITIVE
Cadrele didactice au o pregătire ştiinţifică bună.
Proiectarea activităţilor este făcută în urma consultării programelor
şcolare şi a standardelor de pregătire profesională specifice fiecărei
calificări.
Strategiile didactice sunt diferite, dominante fiind strategiile de tip
tradiţional, clasic, care implică o învăţare realizată prin memorare şi
reproducere de cunoştinţe.








3. Optimizarea proiectării didactice prin:
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folosirea strategiilor didactice conform particularităţilor de vârstă a elevilor;
învăţare diferenţiată centrată pe elev;

CONSTATĂRI NEGATIVE
Mijloacele şi materialele didactice utilizate la lecţii sunt reduse ca număr,
doar la unele activităţi prezentându-se elevilor planşe sau eşantioane de
materiale.
Învăţarea centrată pe elev este dificil de abordat datorită lipsei materialelor
didactice adaptate noilor exigenţe şi a numărului mare de elevi în unele
unități școlare.
Comunicare deficitară cu părintii elevilor.
Activitatea socio-culturală și religioasă este una sporadică.
Metodele moderne sunt abordate de un număr mic de cadre didactice.
Pasivitatea unor cadre didactice şi lipsa de motivaţie în implicarea în viaţa
şcolii.



încurajarea şi promovarea profesorilor debutanţi în activităţi ce vizează perfecţionarea şi dezvoltarea lor profesională

4. Propuneri şi soluţii de optimizare:
 o organizare şi sistematizare a informaţiilor transmise, respectându-se şi particularităţile clasei de elevi;
 circulaţia adecvată şi transparentă a informaţiei;
 concretizarea informaţiei în proiecte colective sau individuale;
 încurajarea şi promovarea profesorilor debutanţi în activităţi ce vizează perfecţionarea şi dezvoltarea lor profesională;
 o comunicare mai bună privind noutăţile şi activităţile din domeniu;
 folosirea metodelor moderne, precum şi o mai mare creativitate în selectarea strategiilor didactice, spre o conducere mai atractivă a activităţii didactice,
prin care să se creeze o motivaţie necesară a elevilor în a descoperi adevărurile de credinţă;
 o mai mare utilizare a materialelor didactice.

COMPARTIMENTUL: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
1. Obiectivele specifice compartimentului:
a)




b)






Aplicarea programului de reformă:
Cunoaşterea programului de reformă a învăţământului preuniversitar şi a componentelor acestuia;
Constituirea grupurilor de lucru în vederea optimizării activităţii de educaţie fizică şi sport la nivelul judeţului Caraş-Severin (Comisia judeţeană a sportului
şcolar, Consiliul consultativ, comisii pe discipline sportive, stabilirea metodiştilor) ;
Organizarea de dezbateri, cercurile pedagogice, întâlniri de lucru cu directorii din CSS/LPS/clase cu program sportiv, asupra noilor cerinţe;
Elaborarea tematicilor de îndrumare şi control în vederea desfăşurării inspecţiei şcolare;
Monitorizarea procesului de învăţământ în vederea reglării politicilor educaţionale;
Participarea creativă la aplicarea programului de reformă.






Asigurarea resurselor umane:
Elaborarea tematicilor şi a graficului întâlnirilor;
Creşterea calităţii actului educaţional prin asigurarea resurselor umane calificate;
Intrarea în sistem a unor cadre didactice foarte bine pregătite;
Prognozarea nevoilor sistemice de personal.




c)
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Proiectarea, planificarea şi organizarea activităţii:
Elaborarea programului managerial anual şi semestrial;
Elaborarea graficului de îndrumare şi control - inspecţii de specialitate;
Elaborarea graficului inspecţiilor de grade didactice;
Elaborarea calendarului sportiv judeţean.

d)






Asigurarea resurselor materiale:
Dezvoltarea bazei didactico-materiale;
Demersuri în direcţia realizării unor programe de înnoire a bazelor sportive;
Sprijinirea unităţilor
şcolare în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru achiziţionarea mijloacelor de învăţământ;
Asigurarea şi raţionalizarea altor resurse financiare;
Colaborarea cu instituţiile locale pentru acordarea unui sprijin material corespunzător activităţilor sportive.












Creşterea eficienţei activităţii desfăşurate în unităţile şcolare:
Adaptarea comportamentului didactic la particularităţile claselor de elevi;
Diversificarea materialelor didactice şi selectarea adecvată a acestora în funcţie de temele propuse/unităţile de învăţare predate;
Conceperea atentă şi responsabilă a obiectivelor operaţionale corespunzătoare fiecărei lecţii;
Dirijarea elevilor pentru a participa activ şi afectiv la lecţie;
Dotarea cu întreaga logistică necesară unor lecţii flexibile şi dinamice;
Monitorizarea şi evaluarea creşterii eficienţei activităţii didactice;
Analizarea rezultatelor obţinute la competiţiile sportive;
Testarea elevilor în timpul inspecţiilor;
Menţinerea spiritului de competiţie în rândul cadrelor didactice în vederea obţinerii recompenselor materiale doar pe bază de competenţă profesională;
Organizarea de concursuri sportive şcolare (altele decât cele prevăzute de O.N.S.Ş.).








Revitalizarea activităţii sportive şcolare de masă şi de performanţă:
Regândirea locului şi rolului activităţilor sportive şcolare de masă şi de performanţă;
Realizarea de competiţii sportive şcolare atât pentru elevii nelegitimaţi, cât şi pentru elevii legitimaţi;
Organizarea şi coordonarea concursurilor sportive şcolare;
Realizarea de proiecte/programe specifice, pe perioade determinate de timp, în colaborare cu parteneri sociali;
Elaborarea de regulamente şi metodologii.
Stimularea materială a cadrelor didactice pe baza criteriilor de performanţă.

e)

f)

2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
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CONSTATĂRI POZITIVE
Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare sunt, în
general, corect şi complet întocmite şi sunt adaptate particularităţilor
intelectuale şi de vârstă ale elevilor. Se respectă metodologia proiectării,
iar conţinuturile şi strategiile utilizate sunt conforme cu programa
şcolară, cu profilul şi nivelul colectivelor de elevi. În proiectarea lecţiilor
se pune accent pe realizarea corelaţiei obiective / competenţe – strategii
(metode, activităţi, resurse) – evaluare;
Cadrele didactice şi-au întocmit portofolii care cuprind documente de
planificare;
Activităţile de învăţare au fost concepute în raport cu elementele de
conţinut şi obiectivele educaţionale specifice fiecărui an de studiu;
Profesorii urmăresc progresul elevilor, au evidenţa evaluărilor realizate
de la începutul anului şcolar şi până la momentul inspecţiei;
Pe parcursul demersurilor didactice, profesorii au îmbinat metodele
tradiţionale moderne, primele având o pondere mai mare în lecţii;
Profesorii manifesta preocupare pentru accesibilizarea conţinuturilor şi
adaptarea strategiilor didactice la nivelul colectivului de elevi;
În întocmirea planificării calendaristice se ţine cont de dotarea cu
materiale sportive, sală şi terenuri de sport, nivelul de dezvoltare
motrică şi psihică a elevilor de dorinţa elevilor de a practica un anumit
joc sportiv;
Preocuparea profesorilor pentru asigurarea unui climat afectiv
corespunzător pentru transmiterea cunoştinţelor în mod gradat, clar şi
corect;
Activitatea frontală se împleteşte cu cea pe grupe valorice;
Elevii ştiu să alcătuiască şi să execute o linie acrobatică din elementele
însuşite la orele de educaţie fizică;
Elevii au cunoştinţă de regulament şi ştiu să se organizeze în vederea
practicării jocului sportiv ales din programa şcolară.















CONSTATĂRI NEGATIVE
Uneori documentele şcolare sunt întocmite fără a fi personalizate şi
adaptate la specificul şcolii. Scenariul didactic, de asemenea, nu este
suficient personalizat şi adaptat pentru diversele colective de elevi;
La profesorii în curs de calificare se constată o anumită superficialitate
în stabilirea obiectivelor şi a activităţii de învăţare. Sunt preluate modele
de planificare de la profesorii calificaţi, de pe internet fără a se ţine cont
de nivelul de pregătire al elevilor, de dotarea materială şi baza sportivă
de care dispune şcoala lor. Proiectul de lecţie este mai mult formal;
Sunt folosite exerciţii şi structuri motrice care depăşesc nivelul de
pregătire al elevilor;
Nu sunt făcute corectările necesare, încât elevii să-şi însuşească în mod
corect exerciţiul;
Apar unele disfuncţionalităţi legate de proiectare – terminologia
proiectării pe unităţi de învăţare nu este întotdeauna utilizată corect, nu
se proiectează evaluarea sumativă la finalul unităţii de învăţare;
Proiectele de lecţie nu sunt funcţionale, ele cuprinzând, de cele mai
multe ori, doar o succesiune a secvenţelor didactice, fără detalierile
necesare ale scenariului didactic care să-l ajute în mod efectiv pe
profesorul debutant sau în curs de calificare în realizarea obiectivelor
lecţiei;
Managementul clasei este corespunzător în cazul activităţilor frontale,
dar necesită îmbunătăţiri în cazul activităţilor de învăţare organizate şi
desfăşurate pe grupe; învăţarea - predarea uneori nu este centrată pe
elev;
Nu se remarcă întotdeauna capacitatea profesorilor de a diversifica
activităţile de învăţare, de a implica elevii în toate etapele lecţiei
(densitate motrică scăzută);
Activitatea desfăşurată în cadrul grupelor nu are la bază monitorizarea
exactă a timpului de lucru, fapt ce duce la realizarea parţială a
obiectivelor;
Sarcinile de lucru nu sunt întotdeauna diferenţiate în funcţie de nivelul
de pregătire al elevilor.

3. Optimizarea proiectării didactice prin:
 În urma inspecţiilor şi controalelor de specialitate se poate aprecia că, majoritatea cadrelor didactice au realizat o predare de calitate, conform cerinţelor
programelor şi standardelor de performanţă. Sunt, din păcate, şi cadre didactice dominate de rutină, care nu ţin cont de conţinuturile programelor, susţin
lecţii clasice, uneori improvizate. Relaţia profesor-elev poate fi îmbunătăţită, la fel şi preocuparea pentru formarea deprinderilor de igienă personală a
elevilor şi de întreţinere a curăţeniei zilnice pe bazele sportive. Cu puţine excepţii evaluarea a fost obiectivă, cadrele didactice ţinând cont de criteriile
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specifice disciplinei predate. Formarea/dezvoltarea deprinderilor, priceperilor şi calităţilor motrice s-a realizat atât prin lecţiile din trunchiul comun cât şi
prin ore de CDŞ şi de ansamblu sportiv.
Cadrele didactice au fost preocupate să structureze activităţile pe strategii activ- participative. În cadrul activităţilor pe grupe au alternat activităţile
individuale cu cele de grup. În cadrul grupelor, elevii aveau sarcini bine precizate, ştiind să lucreze în echipă. Strategiile active, valorificate de profesori în
timpul orelor asistate, facilitează participarea activă a elevilor la lecţie, precum şi însuşirea mai bună a conţinuturilor.
Tot mai mulţi profesori sunt interesaţi să cunoască particularităţile elevilor şi din acest motiv pot alege cele mai bune strategii de diferenţiere şi
individualizare, care să stimuleze elevii şi să le permită dezvoltarea iniţiativei. Uneori, din păcate, predomină stilul de predare centrat pe conţinuturi în care
profesorul deţine rolul principal. Din acest motiv elevii participă mai puţin la lecţie şi nu îşi pot afirma calităţile personale sau identifica aptitudinile specifice
practicării anumitor discipline sportive.

4. Propuneri şi soluţii de optimizare:
 Creşterea atractivităţii lecţiei de educaţie fizică în vederea participării unui număr mare de elevi la lecţii, diminuându-se astfel absenteismul;
 Elaborarea planificărilor calendaristice pe unităţi de învăţare, în concordanţă cu opţiunea elevilor pentru anumite jocuri sportive şi nivelul de pregătire
al acestora;
 Prezentarea probelor de evaluare la începutul semestrului şi comentarea acestora;
 Îmbunătăţirea şi conservarea bazelor sportive;
 Antrenarea tuturor copiilor în activităţi sportive şcolare;
 Folosirea unor strategii de evaluare stimulative, menite să faciliteze progresul individual al fiecărui elev;
 Pregătirea echipelor reprezentative ale şcolii în vederea participării la concursurile sportive şcolare
COMPARTIMENTUL: ARTE (EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI EDUCAŢIE PLASTICĂ)
1. Obiectivele specifice compartimentului:









Sporirea motivaţiei elevilor pentru studiul instrumentului prin utilizarea unor strategii motivante în activităţile curriculare şi extracurriculare (concerte,
audiții)
Identificarea elevilor cu aptitudini artistice din unităţile de învăţământ din judeţ, şi îndrumarea acestora spre învăţământul vocaţional;
Dezvoltarea unei culturi a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ vocaţional;
Colaborarea cu factorii externi care sunt parteneri în procesul instructiv-educativ.
Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de planificare şi proiectare didactică, proiectarea şi utilizarea de strategii didactice
corespunzătoare unui învăţământ modern, integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare, diversificarea ofertei curriculare
de cursuri opţionale, posibilităţile de formare continuă, dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră.
Dezbaterea în comisiile metodice şi cercuri pedagogice a unor teme privind cunoaşterea psihomotorie a elevilor şi organizarea interdisciplinară a ofertelor
educaționale;
Desfăşurarea a minim 2 activităţi demonstrative şi a 2 cercuri pedagogice pe an.

2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
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CONSTATĂRI POZITIVE
Toate cadrele didactice inspectate au prezentat documentele de
planificare şi proiectare, care respectau structura propusă de
MEN/MECS.
Fiecare cadru didactic a desfăşurat lecţiile menţionate în planificări, la
datele menţionate;
Conținuturile respectă precizările curriculum-ului national;
Prin activitățile didactice propuse se realizează obiectivele propuse,
acestea contribuie la îmbunătățirea competențelor specifice vîrstei
școlare mici;
Metodele și procedeele utilizate au vizat activități de învățare
dirijată, dar și activități de consolidare și sistematizare a
informațiilor, priceperilor și deprinderilor prin activități
independente;
Existența
documentelor
de
proiectare
(planificări
calendaristice, , proiect didactic);
Utilizarea metodelor activ-participative
Corectitudinea științifică a elementelor de conținut
Relația profesor-elev, având în vedere desfășurarea orelor de
instrument cu un singur elev pe oră, este foarte strânsă și
foarte bună
Explicațiile sunt clare și la obiect, întărite de exemplificarea
practică
Materialele didactice utilizate au fost integrate în lecție și au contribuit
la înțelegerea conținuturilor;
Elevii sunt încurajați și stimulați să se implice în activitățile propuse de
profesor;
Activitățile sunt organizate cu mult tact pedagogic, elevii au deprinderi
de a lucra independent (stiudiul instrumentului, individual, obligă la
aceasta);
Tema pentru acasă (studiile, exercițiile și piesele instrumentale) vizează
nivelul de cunoștințe și specificul dezvoltării instrumentale al fiecărui
elev;
Din analiza activității elevilor s-a constatat că elevii dețin cunoștințe,
priceperi și deprinderi specifice vârstei și instrumentului, prevăzute de
curriculum-ul național;
Se remarcă o bună colaborare elev-cadru didactic și elev-elev;
Elevii au o atitudine pozitivă față de învățare, la sfârșitul lecției se
observă progresul realizat de elevi;
















CONSTATĂRI NEGATIVE
În unele situaţii, planificările nu erau documente personalizate;
Documentele de proiectare nu reflectau abordarea diferenţiată (ore de
teorie și orele de specialitate la disciplina Educație plastică specializată)
şi nici reglarea abordării pe parcurs, funcţionând mai mult ca
documente formale şi nu operaţionale ;
Ambiguitatea în exprimare a unor termeni specifici limbajului muzical
(accentuat principal, acorduri principale, etc)
Absența momentului de evaluare, moment care ar trebui să fie prezent
după fiecare etapă a lecției (verbal), iar evaluarea prin notare să se
evidențieze ca un moment distinct al lecției, totdeauna motivată;
Partea didactică și metodică este, în unele cazuri, deficitară (la unele
ore de instrument insistentă pe anumite părți tehnice în detrimentul
conducerii melodice, apoi, parcurgerea pieselor în întregime nu este
cea mai eficientă metodă de rezolvare a dificultăților, preferată fiind
cea pe segmente scurte, cu corectarea greșelilor imediate,etc);
Amenajarea atelierelor de educație plastică specializată în cazul este
deficitară (decorativă, se constată absenţa valenţelor educaţionale
veritabile, nu este refectată viaţa clasei etc.)
În cadrul orei de educație muzicală audiția, modalitate superioară de
interpretare muzicală complexă nu este prezentă, lipsind în acest fel,
una din cele mai moderne și eficiente metode de învățământ;
Gestionarea timpului în unele situații este neadecvată (prea mult timp
alocat teoriei în detrimental practicii);
Lipsesc din proiectele didactice (în anumite cazuri) elementele
necesare evaluării;
Dosarul comisiilor metodice, de multe ori este superficial constituit;



Spațiul de învățare este plăcut, cald, prietenos la toate clasele
inspectate, dar la unele ateliere de pictură, spațiul nu este propice
desfășurării orelor de educație plastică specializată (ex. Școala
Gimnazială nr.3 Oravița-structură a Liceului Tehnologic ” Mihai Novac
Oravița).

3. Optimizarea proiectării didactice prin:






respectarea şi parcurgerea tuturor secvenţelor lecţiei;
includerea în proiectare a elementelor de evaluare (structurarea și integrarea elementelor de evaluare adaptate secvențelor de învățare);
Elemente inovative în proiectarea didactică: optimizarea schiţei de lecţie;
aprofundarea metodicii de specialitate în cadrul comisiilor metodice;
includerea elementelor de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice (pentru orele de teoria muzicii și orele de specialitate la Educație plastică
specializată).

4. Propuneri şi soluţii de optimizare:





asistenţa la clasă a tuturor cadrelor didactice debutante, necalificate, cuprinderea acestora în programe de formare specifice;
implicarea responsabililor de cerc pedagogic/comisii metodice în consilierea personalului didactic debutant/necalificat;
organizarea unor activităţi suplimentare în vederea pregătirii pentru examene, concursuri şcolare şi olimpiade artistice;
utilizarea mijloacelor electornice moderne de predare-învăţare centrate pe elev (audiția, CD-player, video-proiector).

COMPARTIMENTUL: ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC
1. Obiectivele specifice compartimentului:







Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii;
Dezvoltarea spiritului antreprenorial;
Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev;
Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională;
Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi;
Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare;

2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
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CONSTATĂRI POZITIVE
Utilizarea Standardelor de Pregatire Profesională, a planurilor de
învatamant si a programelor şcolare in vigoare pentru realizarea
proiectarii didactice la nivelul disciplinelor si modulelor de specialitate;
Existenţa portofoliul profesorului organizat pe discipline;
Documentele de planificare şi proiectare didactică sunt în conformitate
cu documentele curriculare: SPP-uri, planuri cadru şi programe în
vigoare;
Conţinutul ştiinţific al disciplinei bine stăpânit de profesor;
La lecţii se folosesc fişe de lucru,fişe de observare a lecţiilor şi activităţii
practice;
Relaţia profesor-elevi bună, de colaborare, elevii răspund pozitiv
sarcinilor de lucru;
Evaluarea este obiectiva, se folosesc fişe de evaluare;
Profesorii apelează în majoritatea cazurilor la experienţa elevilor şi
urmăresc latura aplicativă a învăţării;
La foarte multe discipline tehnice, cadrele didactice folosesc metode
interactive in predarea lecţiilor;
Pentru învăţământul special (şcoală profesională) curriculum-ul este
adaptat în funcţie de tipul deficienţei.
Planificarea şi proiectarea activităţii didactice;
Proiecte detaliate,conţin toate momentele lecţiei, cu precizarea exactă
a timpului afectat fiecărui moment;
Scopul, metodele şi obiectivele lecţiei au fost precizate;
Elevii încurajaţi să participe activ la lecţii;
Profesorii au documente de proiectare/evaluare/ corect întocmite şi
funcţionale, în concordanţă cu curriculumul, adaptând creativ
programele şcolare astfel încât să contribuie în mare măsură la
dezvoltarea personală a elevilor şi la succesul lor în învăţare.
Activitatea la clasă este bine proiectată şi organizată;
Profesorii utilizează resurse nonverbale (materiale şi mijloace de
învăţământ) care provoacă gândirea critică şi angajează activ elevii.
Utilizarea metodelor şi tehnicile de predare care stimulau implicarea
activă a elevilor;





















CONSTATĂRI NEGATIVE
Nu sunt întocmite planificările unităţilor de învăţare de către toate
cadrele didactice;
Metodele de predare-învăţare sunt preponderent tradiţionale;
Nu sunt folosite metodele alternative de evaluare;
Nu există o prelucrare a rezultatelor evaluării;
Nu există în toate dosarele comisiilor metodice şi în mapele profesorilor
interpretarea rezultatelor la testele aplicate şi măsuri ameliorative
pentru realizarea progresului şcolar al elevilor, precum şi fişe de progres
pentru fiecare elev;
Număr mic de asistenţe la ore, în special la cadrele didactice necalificate
sau debutante;
Caietele elevilor nu sunt controlate periodic.
Ponderea evaluărilor vizează cunoştinţele teoretice ale elevilor şi mai
puţin deprinderile practice datorita lipsei dotărilor;.
Ca metode de evaluare, se utilizează rar proiectul, portofoliul, tema de
lucru în clasă;
Lipsa activităţilor de autoevaluare pentru elevi;
La lecţiile de teorie nu a fost utilizat suficient material didactic care să
ajute elevii să identifice elementele de conţinut;
Peste 50% din activităţile de predare-învăţare de desfăşoară frontal;
Nu se utilizează şi stimulează suficient capacitatea de a lucra în grup
a elevilor, prin formarea de echipe în scopul realizării lucrărilor
practice;
Nu sunt utilizate metode active şi tehnici de învăţare menite să
menţină stabilitatea atenţiei elevilor şi să stimuleze participarea
efectivă a elevilor.
Elevii răspund acceptabil la întrebările profesorilor, dar nu dau semne
de curiozitate şi nu îşi pun întrebări; nu au fost încurajaţi să pună
întrebări;
Absenteismul şcolar,
Mobilierul aşezat tradiţional,
Gradul de utilizare a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor elevilor
în contexte noi de învăţare,




3.





Metode didactice utilizate: conversaţia euristică, problematizarea,
explicaţia didactică, modelarea, observaţia dirijată, lucrul pe grupe,
probe practice, învăţarea programată, jocul didactic, firma de exerciţiu;
Resursele didactice ale lecţiilor s-au diversificat, adăugând (deja)
tradiţionalelor fişe de lucru pentru munca independentă / în perechi / în
grupe, resurse de tip audiovideo sau de tip IT.



Nu sunt introduse exerciţii practico-aplicative pentru fixarea cunoştinţelor
dobândite şi formarea competenţelor, la toate modulele de specialitate;

Optimizarea proiectării didactice prin:
respectarea şi parcurgerea tuturor secvenţelor lecţiei;
valorificarea diversităţii formelor de organizare a elevilor;
includerea elementelor de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice;
stimularea capacităţii de a lucra în grup a elevilor, prin formarea de echipe în scopul realizării lucrărilor practice.

4. Propuneri şi soluţii de optimizare:
 precizarea în documentele de proiectare a activităţilor diferenţiate şi realizarea acestora în aşa fel încât fiecare elev să înregistreze un progres în timpul
activităţilor;
 dispunerea mobilierului pentru munca în echipă, atunci când este folosită această formă de organizare a clasei;
 formularea corectă a sarcinilor de lucru;
 sistematizarea conţinuturilor;
 încurajarea învăţării independente, centrată pe elev, învăţarea în grup;
 realizarea si dotarea unor cabinete de specialitate, dotate cu echipamente, materiale didactice, mijloace de învăţământ;
 temele de acasă să fie folosite pentru consolidarea şi extinderea efectivă a procesul de învăţare;
 intensificarea colaborării dintre profesorul care realizează instruirea teoretică şi maiştrii instructori

COMPARTIMENTUL: INFORMATICĂ
1. Obiectivele specifice compartimentului:
Creşterea participării la educaţie şi sporirea ratei succesului şcolar la disciplinele specifice învăţământului informatic;
Formarea continuă a profesorilor de specialitate din învăţământul informatic;
Promovarea reformei sistemice pentru compatibilizarea învăţământului românesc informatic cu modelele europene.
2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
CONSTATĂRI POZITIVE
 Conţinuturile lecţiilor sunt adaptate nivelului clasei, şi profilului. Cadrele didactice au
capacităţi în a stăpâni şi a rezolva toate situaţiile care intervin în relaţia profesorelev. Timpul alocat activităţilor este bine gestionat. Fişele de lucru au fost corelate
interdisciplinar;
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CONSTATĂRI NEGATIVE
Numărul mic de elevi prezenţi la oră, la unele clase inspectate de
la profilul tehnic;
Neadaptarea programei pentru programare.

 Doamnele profesoare/domnii profesori urmăresc să inducă elevilor o gândire logică,
expunând toate noţiunile teoretice cu activităţi practice;
 Concordanţa activităţilor didactice realizate cu planificările calendaristice;
 Monitorizarea atentă şi permanentă a elevilor în timpul activităţilor desfăşurate;
 Respectarea particularităţilor clasei de elevi şi a profilului clasei în adaptarea
conţinuturilor transmise în cadrul fiecărei lecţii;
 Utilizarea calculatoarelor şi videoproiectorului pe tot parcursul lecţiilor;
 Explicarea noţiunilor prin exemple adaptate competenţelor cognitive ale elevilor;
 Utilizarea fişelor de lucru pentru rezolvarea sarcinilor.
3. Optimizarea proiectării didactice prin:




centrarea activităţii pe elev;
proiectarea didactică prin includerea în proiectare a elementelor de evaluare;
includerea elementelor de tratare diferenţiată în cadrul proiectării didactice.

4. Propuneri şi soluţii de optimizare:





utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare centrate pe elev;
organizarea şi sistematizarea informaţiilor transmise, respectându-se şi particularităţile clasei de elevi;
valorificarea metodelor interactive în predare-învăţare-evaluare;
rezolvarea de sarcini suplimentare de lucru de către elevii capabili de performanţă.

COMPARTIMENTUL: ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
1. Obiectivele specifice compartimentului:






Stabilirea potenţialului compartimentului – diagnoza sistemului;
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei, a regulamentului de funcţionare, a planurilor-cadru pentru învăţământul special şi special integrat;
Eficientizarea activităţii prin planificare şi proiectare;
Creşterea promovabilităţii la elevii cu deficienţe de învăţare;
Creşterea calităţii procesului didactic, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală a
elevilor din
perspectiva unui învăţământ incluziv.

2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
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CONSTATĂRI POZITIVE
Cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
Promovarea serviciilor educaţionale de sprijin prin cadre didactice itinerante şi
de sprijin;
Existenţa unui curriculum adaptat în funcţie de gradul de deficienţă pentru elevii
din învăţământul primar, gimnazial şi liceal special;
Participarea elevilor din învăţământul special la activităţi educaţive şi
extracurriculare la nivel local, judeţean şi naţional;
Mijloace de învăţământ moderne: aparatura TIC şi soft educaţional.
Perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la consfătuiri si cercuri
pedagogice, sesiuni de comunicări si la stagii de formare continuă acreditate;



CONSTATĂRI NEGATIVE
Apariţia unor grave tulburări de comportament în rândul elevilor;
Dificultăţi în elaborarea curriculum-ului adaptat în şcolile de masă
pentru elevii integraţi cu CES;
Număr insuficient de cadre didactice de sprijin.




CONSTATĂRI NEGATIVE
Inexistenţa PIP- urilor pentru fiecare elev in parte;
Absenţa documentelor de evaluare iniţială şi periodică.




Aspecte privind prestaţia cadrelor didactice inspectate:






CONSTATĂRI POZITIVE
Existenţa unui climat psiho-afectiv pozitiv la nivelul fiecărei clase/grupe de elevi,
fapt care stimulează activitatea de invăţare;
Corelarea obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor şi metodelor la particularităţile
psihoindividuale ale elevilor cu CES;
Strategii didactice creative şi motivante;
Implicarea cadrelor didactice în activităţile de perfecţionare şi autoperfecţioare
la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

3. Optimizarea proiectării didactice prin:





Elaborarea PIP– urilor;
respectarea structurii de proiectare didactică (etapele de anunţare a temei/ încheierea activităţii);
structurarea şi integrarea elementelor de evaluare adaptate secvenţelor de învăţare;
reconsiderarea activităţii de proiectare pe specificul activităţii de recuperare specifice serviciilor de sprijin acordate elevilor din evidenţe.

4. Propuneri şi soluţii de optimizare:
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verificarea şi analiza rezultatelor obţinute la clasă;
popularizarea rezultatelor pozitive obţinute în cabinetul de psiho-pedagogie;
elaborarea portofolilor de evaluare care să consemneze evaluarea inţială a potenţialului elevilor şi evaluarea de progres înregistrată pe parcursul anului
şcolar

COMPARTIMENTUL: MINORITĂȚI NAȚIONALE
1. Obiectivele specifice compartimentului:





Asigurarea calităţii învăţământului din mediul rural şi din zonele defavorizate;
Îmbunătăţirea calităţii învăţământului din şcolile şi grădiniţele defavorizate situate în localităţi ale judeţului Caraş-Severin, până la sfârşitul anului şcolar
2019-2020;
Creşterea interesului faţă de participarea la educaţie a cel puţin 75% din numărul părinţilor şi al elevilor, până la sfârşitul anului şcolar 2019-2020;
Asigurarea desegregării în toate şcolile în care învaţă rromi, români şi alte etnii, până la sfârşitul anului şcolar 2019-2020.

2. Constatări în urma activităţii de inspecţii:
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CONSTATĂRI POZITIVE
cunoaşterea şi implementarea documentelor şcolare - planurile cadru şi
programele şcolare;
întocmirea proiectării didactice în conformitate cu programele şcolare în
vigoare;
pregătirea de specialitate şi metodică a cadrelor didactice;
competenţe adecvate domeniului de specialitate;
integrarea constructivă a metodelor activ-participative;
organizarea unor activităţi de învăţare-evaluare diferenţiate;
stimularea activităţilor de performanţă, materializată în numeroasele
premii obţinute.
realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la
olimpide şi concursuri pe plan local şi naţional;
organizarea unor concursuri pe plan naţional; participarea la expoziţii
personale sau de grup ale cadrelor didactice şi ale elevilor;
organizarea, la nivelul localităţilor, a unor activități extrașcolare
ocazionate de evenimente naţionale, sărbători religioase sau locale;
preocuparea pentru formare continuă şi perfecţionare a profesorilor de la
minorități și a învățătorilor prin grade didactice, cursuri de formare
organizate de CCD, cercuri pedagogice /comisii metodice;
Monitorizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date
- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei
publice locale
- Consilierea managerilor şcolari prin derularea inspecţiilor
generale/tematice şi a şedinţelor cu directorii
- Eficientizarea comunicării pe verticală, atât ascendent, cât şi
descendent, prin intermediul poştei electronice
participarea la simpozioane şi la viaţa culturală a localităţilor;









CONSTATĂRI NEGATIVE
lipsa cadrelor didactice calificate în unele localităţi rurale;
utilizarea insuficientă a metodelor tehnicii asistate de calculator în
”predare – învăţare-evaluare”;
insuficienţa deprinderilor de a folosi mijloace moderne de
comunicare, stocarea în mică măsură a informaţiei pe suporturi
magnetice la nivelul instituţiilor şcolare din mediul rural ;
lipsa soft-ului educaţional la unele discipline ;
participarea redusă a profesorilor la elaborarea şi implementarea
unor proiecte şi programe educaţionale naţionale sau europene;
- lipsa preocupării pentru motivarea elevilor în activitatea de
învăţare.
- Insuficientă cooperare dintre cadrele didactice pentru realizarea
unor proiecte extracurriculare comune.
- Interesul relativ scăzut al elevilor pentru lectura operelor literare,
corelat cu practica memorării mecanice a rezumatelor şi a
comentariilor .
Insuficienta
folosire a lucrului pe grupe sau echipe pentru
încurajarea colaborării elevilor;
- Nediversificarea proiectării;
- Neincluderea în unele situații a elementelor de tratare
diferenţiată a elevilor;
- Nefolosirea în toate situațiile a fişelor de lucru şi a muncii
individuale care să alterneze cu organizarea frontală a lecţiei;
- schematizarea lecției la tablă simplist realizată în unele
situații;
- Prea puțin folosită predarea integrată a conţinuturilor (acolo
unde ea se impune);









relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat
educaţional deschis, stimulativ
există o bună delimitare a responsabilităţii cadrelor didactice, precum şi o
bună coordonare a acestora;
existența unor parteneriate între părinţi şi şcoală, cu accent pe
consilierea părinţilor elevilor cu probleme de comportament, în vederea
integrării acestora în mediul şcolar;
Activităţi extraşcolare bogate şi diversificate în vederea afirmării
personalităţii şcolii în plan comunitar şi a păstrării şi conservării tradiţiei
locale;
Existenţa Cabinetelor de consultanţă psihopedagogică;
- Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale prin diferite proiecte;
- Ofertă educaţională diversificată;
Participarea în număr mare a elevilor la concursuri/olimpiade școlare

Slabă folosire a unor sarcini de lucru individuale care să
vizeze progresul diferenţiat;
nesatisfacerea în toate cazurile a nevoilor tuturor elevilor din şcoală,
datorită faptului că se lucrează cu întreaga clasă;
existenţa unor elevi dezinteresaţi de şcoală, datorită lipsurilor,
anturajului, nesupravegherii de către părinţi, absenţei părinţilor
plecaţi în străinătate;
Neimplicarea familiei într-o măsură mai mare în activitatea de
educare a copiilor;
slabă comunicare între cadrele didactice şi comunitate care ar trebui
să fie mai puternică în toate direcţiile;
-






2. Aspecte privind prestaţia cadrelor didactice inspectate:
CONSTATĂRI POZITIVE
documentele scolare sunt bine realizate respectand programele scolare;
elementele proiectarii didactice (competențele, conținuturile, strategiile
didactice, activitatile de predare - învatare și evaluare) sunt bine corelate;
desfășurarea activității didactice are in centru preocuparea pentru
dezvoltarea competenței lingvistice a elevilor, la nivelul celor patru abilități
esențiale
 existența unui climat psiho-afectiv pozitiv la nivelul fiecărei clase de elevi,
fapt care stimulează activitatea de invățare;
 evaluarea elevilor se realizează în mod constant prin atenta corectare și
dirijare din partea profesorilor, dar și prin verificarea temei de casă.





4. Optimizarea proiectării didactice prin:
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CONSTATĂRI NEGATIVE
neorganizarea cât mai multor activități care să ajute la imbunătățirea
acurateții și a fluenței în comunicare.
nealternarea activităților de scriere (centrate pe exercitiul clasic ) cu
activități de comunicare care să conțină cât mai multe
din
construcțiile gramaticale prezentate anterior (interviuri, jocul de rol,
dramatizarea)
netratarea diferențiată, în perspectiva evaluării formative a elevilor,
în funcție de nivelul lor de achiziții (conceperea testelor de evaluare
formativă, fișelor de lucru pe niveluri de înțelegere, chiar dacă este
vorba de aceeași clasă de studiu)
lipsa diversificarii strategiilor de predare;
neformularea de sarcini precise;
nerespectarea proiectării;
neexplicarea notării prin raportare la obiective;
lipsa stimularea creativităţii elevilor.



Organizarea situaţiilor de predare-învăţare, într-o concepţie inovatoare bazată pe un algoritm optimizat care îi oferă, în plus, cadrului didactic, posibilitatea
orientării rapide şi precise în etapele proiectării didactice.



O proiectare didactică laborioasă



Elemente inovative în proiectarea didactică: optimizarea schiţei de lecţie

5. Propuneri şi soluţii de optimizare:



Realizarea unor proiectari globale, care acoperã perioada unui nivel, treaptã, ciclu de învãtãmânt, urmãrind, în mod special, elaborarea planului de
învãtãmânt si a criteriilor generale de elaborare a programelor de instruire, iar mai apoi realizarea unei proiectari esalonate, care să acopere perioada unui
an de învãtãmânt, semestru sau a unei activitãti didactice/educative concrete, urmãrind, în mod special, elaborarea programelor de instruire/educatie si a
criteriilor de operationalizare a competențelor generale si specifice ale programelor de instruire/educatie.



Eficienta lectiei trebuie orientatã nu numai de modul de interactiune complexã a componentelor ei, ci si de felul cum ea este integratã în procesul de
învãtãmânt, ca sistem si functionalitate , pentru cã în lectie se obiectiveazã elementele acestuia (obiective, resurse, continut, strategii si evaluarea
rezultatelor).



Folosirea unui algoritm procedural ce coreleazã cele patru întrebãri esentiale, în urmãtoarea ordine: - Ce voi face? (competențele educaționale) - Cu ce
voi face? (Resursele educaționale) - Cum voi face? (strategii educaționale) - Cum voi sti dacã ceea ce trebuia fãcut a fost fãcut? (evaluare)

Concluzii:



Utilizarea carnetului de note ca principală modalitate de comunicare cu părinţii, referitor la situaţia şcolară a elevilor;



Comunicarea cu părinţii elevilor să fie realizată şi prin scrisori de informare privind situaţia şcolară, a absenţelor şi aplicarea de sancţiuni disciplinare
elevilor, atunci când e cazul;
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Eficientizarea activităţii Consiliului Elevilor, implicarea acestuia în rezolvarea problemelor cu care se confruntă şcoala;



Realizarea unui program unitar al activităţilor Comisiei diriginţilor, prin Includerea cadrelor didactice diriginţi de la învăţământul primar;



Creşterea gradului de implicare a familiei în acţiunile derulate de către unitatea de învăţământ, prin înfiinţarea unei Asociaţii a părinţilor;



Creşterea ofertei de programe de consiliere şi nu numai, destinate atât elevilor, cât şi adulţilor, în colaborare cu autorităţile locale;



Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională;



Creşterea rolului unităţii de învăţământ în cadrul parteneriatului local, judeţean şi naţional;



Îmbunătăţirea sistemului de comunicare şi diseminare către comunitate şi media a informaţiilor cu privire la şcoală şi exemplele de bună practică existente
la nivelul unităţii de învăţământ.

VII.2. INSPECŢIA TEMATICĂ
INSPECŢIILE TEMATICE în unităţile de învăţământ au fost efectuate în scopul sprijinirii acestora în rezolvarea unor probleme majore ale activităţii
instructiv-educative pe parcursul anului școlar 2019-2020. Cu acest prilej au fost identificate problemele cu care se confruntă cadrele didactice și conducerile din
unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin și au fost consiliate și sprijinite. S-a obținut o imagine de ansamblu asupra situației reale existente în învățământul
cărășan.
Aprobarea tematicii inspecţiilor şcolare s-a efectuat în raport cu planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi cu atribuţiile
compartimentului Curriculum şi inspecţie şcolară, fiind cuprinse în Graficului unic al activităţilor de monitorizare, îndrumare şi control al Inspectoratului Şcolar

Judeţean Caraş-Severin pentru anul şcolar 2019-2020.
Nr.

Perioada

Tematica

1.

04.11.2020 -15.11.2019

Proiectarea și realizarea documentelor specifice pentru activitatea managerială în anul
școlar 2019-2020

2.

09.12.2020 -13.12.2019

Încheierea situației școlare pe semestrul I al anului școlar 2019-2020

3.

20.01.2020 -31.01.2020

Proiectarea și realizarea documentelor specifice pentru activitatea managerială în
anul școlar 2019-2020, în semestrul al doilea

4.

25.05.2020 -29.05.2020

Măsuri luate de unitățile școlare conform Ordinului M.E.C. și M.S. 4267/841/2020
pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile
de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
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1.1.

Proiectarea și realizarea documentelor specifice pentru activitatea managerială în anul școlar 2019-2020.

Au fost verificate următoarele aspecte :


Evaluarea anuală a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar (pentru anul şcola 2018-2019), precum și a personalului nedidactic
(pentru anul 2018);



Revizuirea/validarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ și a Regulamentului intern;



Constituirea Consiliului Profesoral, conform prevederilor legale. Constituirea Consiliului de Administraţie (respectarea componenței, conform
prevederilor legale, adrese, decizii, convocatoare, grafic anual, tematică, stabilire responsabilități:



Verificarea constituirii comisiilor metodice/cu caracter permanent la nivelul unității de învățământ;



Constituirea formațiunilor de studiu, existența aprobărilor ISJ C-S privind efectivele de preșcolari/elevi;



Existența fișei postului pentru personalul didactic, didactic auxiliary și nedidactic, a contractelor individuale de muncă și înregistarrea acestora în
REVISAL;



Alte aspecte vizate.

Puncte tari:


Evaluarea activității personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic s-a realizat corect, conform metodologiei și procedurilor specifice în vigoare și în
termenul prevăzut;



documentația specifică este și completă, întocmită la zi, corect;



Fiecare categorie de personal a primit (asumat prin semnătură de predare/primire) câte un exemplar al adeverinței privind punctajul/calificativul anual
acordate.



În toate unitățile de învățământ verificate, atât Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ, cât și Regulamentul intern, sunt
actualizate și revizuite;
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Au fost prezentate în Consiliile profesorale și aprobate în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;



Au fost înregistrate, avizate (pe fiecare pagină) de directorii unităților de învățământ;



Au fost expuse la avizierul instituțiilor verificate.



Consiliile profesorale sunt corect constituite și în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare;



Consiliile de Administrație sunt constituite conform prevederilor legale;



Există decizii, sunt stabilite/transmise responsabilități pentru membrii C.A., există adrese, convocatoare;



Există grafice și tematici pentru cele două consilii; sunt adaptate specificului activității unităților de învățământ.



Comisiile metodice sunt corect constituite;



În toate unitățile de învățământ verificate există decizii de numire a responsabililor comisiilor metodice;



În toate unitățile de învățământ verificate există planificări anuale actualizate;



În toate unitățile de învățământ verificate există grafice și tematici ale activității metodice;



În toate unitățile de învățământ verificate există portofolii ale cadrelor didactice;



În aproape toate unitățile de învățământ verificate fiecare categorie de personal are întocmită / predate/primită (confirmat prin semnătură de primire)

Fișa postului conformă cu specificul activității desfășurată de fircare categorie de personal din unitățile de învățământ;


În aproape toate unitățile de învățământ verificate sunt încheiate C.I.M. pentru fiecare angajat și toți angajații sunt înregistrați în REVISAL.

Puncte slabe:


Există situații în care nu au fost acordate calificative întregului personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic (Școala Gimnazială Cornuțel, Școala
Gimnazială Zorlențu Mare) ;



Există unele situații în care Fișele posturilor nu au fost actualizate ;



Foarte multe unități de învățământ din mediul rural funcționează în regim simultan.

Recomandări :


Actualizarea Fișei posturilor în toate unitățile de învățământ pentru toate categoriile de personal ;



Acordarea calificativelor la timp pentru toate categoriile de personal, inclusiv pentru personalul nedidactic.

1.2 Încheierea situației școlare pe semestrul I al anului școlar 2019-2020
Au fost verificate următoarele documente şcolare:
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Cataloage



Condicile de prezență



Registrele matricole



Dosare corigențe, examene de diferențe, situații neîncheiate

Puncte tari:


Cataloagele sunt completate corect, paginile de început și de sfârșit sunt completate și semnate, atât de directorul unității, cât și de învățătorul sau
dirigintele clasei.



Datele elevilor sunt scrise corect și complet, inclusiv cu atribuirea numărului matricol.



Nu există greșeli nesemnate și neștampilate.



Registrele matricole sunt completate corect, înregistrate, cuprinzând situația tuturor elevilor și mențiunile corespunzătoare.



La nivel preșcolar, registrele de înscriere a copiilor sunt înregistrate și completate la zi cu toate datele aferente.



Condica de prezență este semnată ”la zi” de către toate cadrele didactice și de directorul unității, la sfârșitul fiecărei zile.



Cataloagele de corigență conțin decizii, subiecte și bareme de corectare, bilete de oral ștampilate, lucrările elevilor și centralizatoare cu rezultatele finale.



Dosarele referitoare la corigenţe, diferenţe, situaţii neîncheiate există, sunt completate şi arhivate în mod corespunzător.



În marea majoritate a cazurilor numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea
scrisă semestrială (teză), este cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ.(cf. art 118, al. 4 ROFUIP).



Prezența /absența copiilor este consemnată zilnic, atât în cataloage, cât și în fișele de pontaj; la fiecare grupă, absențele copiilor sunt înregistrate inclusiv
în centralizatoarele de prezență specifice înv. Preșcolar;



Registrele de procese verbale ale ședințelor de CP și CA sunt înregistrate și vizate de director;



Există decizii ale directorilor din unitățiile de învățământ prin care se numește comisia responsabilă cu monitorizarea absențelor.



Notele scăzute la purtate au fost validate în CP.

Puncte slabe:


Nu apar în toate cataloagele semnăturile cadrelor didactice responsabile pentru corectitudinea completării datelor, precum și semnături ale
învățătorilor/diriginților claselor respective.
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În unele cataloage - nu este trecut corect numărul matricol din registrul matricol, există date incomplete elevi/cadre didactice,.



Mențiunile din unele cataloage nu conțin datele de înregistrare,



În unele cazuri situația privind mișcarea, frecvența și rezultatele elevilor nu este finalizată în unele cataloage;



Există situații când elevii predispuși la eșec școlar nu au un număr suficient de note ;



Cu mici excepţii, la modulele prin care se asigură pregătirea de specialitate, nu este consemnată defalcarea pe cele trei componente.Teorie (T)- Laborator
tehnologic (LT) - instruire practică (IP), cu menţionarea nominală a cadrelor didactice responsabile;



Situații în care greșeli din cataloage sunt corectate necorespunzător (cu pastă corectoare)



Nu este scrisă denumirea integrală a opționalelor în registrul matricol sau cataloage



Există situații de ore nesemnate în condicile de prezență ;

Recomandări


Respectarea prevederilor ROFUIP privind notarea elevilor;



Notare ritmică la fiecare disciplină;



Acordarea sancţiunilor pentru absenţele nemotivate, confom prevederilor ROFUIP.

1.3.

Proiectarea și realizarea documentelor specifice pentru activitatea managerială în anul școlar 2019-2020 (II)

Aspectele verificate au fost următoarele:


Verificarea documentelor manageriale din mapa profesională a managerilor unității de învățământ și a coordonatorului de proiecte şi programe. Validarea
în Consiliul Profesoral a situației școlare pe semestrul I



Planificarea/realizarea asistențelor la activități ale directorilor/directorilor adjuncți/responsbililor de comisii metodice



Verificarea prelucrării normelor SSM (semnarea fișelor individuale, examene medicale)



Verificarea existenței formei finale a Raportului de evaluare internă generat din platforma ARACIP. Condica de prezență pentru tot personalul unității de
învățământ
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Probleme specifice unităţii de învăţământ. Consilierea directorilor/directorilor adjuncți ai unităţilor de învăţământ:

Puncte tari:


În majoritatea unităților de învățământ mapa profesională a managerilor cuprinde toate documentele specifice; documentele sunt completate la zi, vizate
de director, ștampilate;



La dosarele responsabililor de comisii metodice există fișe de asistență la clasă (câte 1 pentru fiecare cadru didactic, câte 2- 4 pentru debutanți);



Există fișe de monitorizare tematică (tematici: ambientarea sălilor de grupă și pregătirea cu material didactic pentru activitatea didactică);



Au fost întocmite Grafice ale asistențelor la ore atât de către directorii unităților de învățământ, cât și de către responsabilii comisiilor metodice în majoritatea
unităților de învățământ;



În unitățile de învățământ verificate există rapoartele de activitate pe semestrul I, întocmite atât de director, cât și de coordonatorul de proiecte și
programe;



Rapoartele privind situația școlară pe semestrul I sunt validate în ședință Consiliilor Profesorale;



Există rapoarte la nivelul comisiilor metodice, RAEI, plan managerial, scheme orare înregistrate și aprobate, tematici pentru CA și CP;

Puncte slabe:


În unele situații, există deficiențe în întocmirea documentelor CEAC: RAEI nefinalizat sau neîncărcat pe platformă, documente justificative neîncărcate pe
platformă;



Pentru unele unități școlare autoritățile locale nu au desemnat reprezentanți în CA;



În unele situații documeentele de diagnoză sunt întocmite formal;



În mediul rural există puține protocoale de colaborare cu instituții sau autorități din afara localității

Recomandări:


Demararea din timp a demersurilor de solicitare a reprezentanților autorităților locale;



Încheierea de protocoale cu CJRAE CS acolo unde nu există consilier școlar;



Elaborarea documentelor de diagnoză și prognoză lipsite de formalism, în acord cu realitatea și contextul în care își desfășoară activitatea unitatea de
învățământ.
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1.4.

Măsuri luate de unitățile școlare conform Ordinului M.E.C. și M.S. 4267/841/2020 pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Puncte tari:


În aproape toate unitățile de învățământ verificate există proceduri operaționale proprii cu privire la modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire
suplimentară și a sesiunilor de examene, propriul circuit de intrare și de ieșire al elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, modalitatea
în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ, cu respectarea art. 14 din OMEC și MS nr. 4267/841/2020 ;



Toate unitățile de învățământ au realizat Grafice ale activităților ce se desfășoară în perioada de pregătire a elevilor pentru examenele naționale ;



Unitățile de învățământ verificate dispun de materiale igienico-sanitare necesare atât elevilor, cât și întregului personal al unităților de învățământ ;



În toate unitățile de învățământ există personal medical pe toată perioaada desfășurării activității de pregătire a elevilor;

Puncte slabe:


În unele unități de învățământ nu există proceduri operaționale proprii cu privire la modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire suplimentară
și a sesiunilor de examene ;



Nu există circuit de intrare și ieșire al elevilor în unele cazuri.

Recomandări:


Elaborarea de toate unitățil de învățământ a procedurilor operaționale proprii cu privire la modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire
suplimentară și a sesiunilor de examene ;



Realizare de către toate unitățile de învățământ a circuitului de intrare și ieșire al elevilor și al întregului personal.

VII.3. INSPECŢIA GENERALĂ
Inspecţia generală s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic ”Mihai Novac” Oravița și la Liceul Teoretic ”Tata Oancea” Bocșa, în perioada 10.02.2020 –
28.02.2020, conform GRAFICULUI UNIC DE INSPECȚII aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin din
data de 07.09.2019, cu respectarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5547/06.10.2011, având următoarele scopuri:
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Evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;



Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia în vigoare privind
învăţământul, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul
educaţiei;



Consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.
Îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale, inclusiv la nivelul comunităţii



Completarea şi modificarea legislaţiei şcolare în vigoare, prin feed-back-ul asigurat de inspecţia şcolară



Formarea/completarea bazelor de date necesare diagnozei stării învăţământului la nivelul judeţului Caraş-Severin



Evaluarea calităţii ofertei educaţionale realizată de unitatea de învăţământ şi a nivelului standardelor
În urma realizării acestor inspecţii, la Liceul Teoretic ”Tata Oancea” au fost acordate calificativele precizate în tabel, pentru următoarele domenii inspectate:
Nr.
crt.
Domeniul
Calificativul acordat
1.
Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi
BINE
resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a
regulamentelor
2.
Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/în
BINE
dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele
categorii de personal didactic auxiliar
3.

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare – învăţare - evaluare, reglare/remediere,
diferenţiere a demersului educaţional)
Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale
(curriculare şi de evaluare)
Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia
acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată), respectând principiile
educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse

BINE

6.

Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală

BINE

7.

Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ

BINE

4.
5.

Concluzii ale inspecţiei generale derulate la Liceul Teoretic ”Tata Oancea”
PUNCTE TARI
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PUNCTE SLABE

BINE
BINE

•

Elaborarea documentelor de proiectare

•

Stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor

•

Proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale pe arii

curriculare în funcţie de nevoi şi în colaborare cu C.E.A.C.
•

Circulaţia optimă a informaţiei la nivelul compartimentelor

•

Organizarea, fără incidente, a examenelor naţionale

•

Asigurarea unui climat de muncă eficient a tuturor compartimentelor

•

Corectitudinea informaţilor transmise spre ISJ .

•

Acordarea de consiliere si audienţe

•

Informatizarea unităţii de învăţământ;

•
•
•

Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării
Motivarea elevilor pentru performanţa şcolară
Parteneriate educaţionale

•

Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare

•

Conştientizarea comunităţii în direcţia înţelegerii problemelor şcolii

•

Directorul unităţii de învăţământ promovează interesele şcolii în comunitatea locală,

• Neprecizarea, în documentele de proiectare didactică, a activităţilor
diferentiate de învățare;
• Număr mic de cadre didactice participante la cursuri de formare în tematica
educației inclusive.

fapt evidenţiat în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai comunităţii locale;
•

Există o relaţie bună cu diverse instituţii ale comunităţii locale, fiind stabilite

parteneriate educaţionale funcționare;
•

Nu au fost consemnate reclamaţii şi sesizări majore din partea părinţilor la nivelul

conducerii unităţii şcolare;
•

Direcţia de dezvoltare a unităţii de învăţământ este stabilită în acord cu strategiile

educaţionale generale, fiind selectate cele mai potrivite metode de aplicare a acestora;
•

Personalul angajat şi comunitatea şcolară înţeleg, aprobă şi pun în practică PDI-ul;

•

Resursele materiale, financiare şi de personal sunt folosite eficient.

•

Realizarea unor lucrări de construcţii şi reparaţii.

OPORTUNITĂŢI
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AMENINŢĂRI

• Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului,
asigurarea calităţii
• Lărgirea parteneriatului local, regional
• Iniţierea de parteneriate ale şcoli cu instituţii din comunitate.
• C.D.Ş - din perspectiva particularizării actului învăţării
• Parteneriat activ cu sindicatele
• Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate
• Relaţia cu mass-media

• Deteriorarea
mediului
socio-economic,
familial;
diminuarea
interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor, părinţi plecaţi
la muncă în străinătate la școlile structuri

În urma inspecției generale derulate, la Liceul Tehnologic ”Mihai Novac” Oravița au fost acordate calificativele precizate în tabel, pentru următoarele
domenii inspectate:
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5
6
7

Domeniul
Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi
resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a
regulamentelor
Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/în
dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele
categorii de personal didactic auxiliar

Calificativul acordat
ACCEPTABIL

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare – învăţare - evaluare, reglare/remediere,
diferenţiere a demersului educaţional)
Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale
(curriculare şi de evaluare)
Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia
acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată), respectând principiile
educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse
Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală
Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ

BINE

Concluzii și recomandări ale inspecţiei generale derulate la Liceul Tehnologic ”Mihai Novac” Oravița
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BINE

SLAB
ACCEPTABIL
ACCEPTABIL
SLAB

 PAS nu a fost actualizat pentru anul școlar 2019/2020, prezintă parțial capitole cu date succinte și nu respectă structura recomandată de CNDIPT. PAS este
aprobat în cadrul CA din data de 20 septembrie 2017, fără a exista o minimă dezbatere și nu a mai fost supus atenției în cadrul unui CA aferent anului școlar
2019/2020. PAS nu este dezbătut în cadrul CP în anul școlar 2019/2020 și a Adunării generale a salariaților în vederea informării și aplicării planurilor
compartimentelor operaționale.
 Schema orară este înregistrată sub nr. 1874/12.09.2019 și este aprobat în ședința CA din data de 06.09.2019.
 Nu există ștampilă cu denumirea unității de învăţământ pentru înregistrarea documentelor la intrare și ieșire sau antet pe documentele emise pentru a se face
dovada că aparțin instituției.
 Există un Plan managerial anual înregistrat sub nr. 1852/10.09.2019, fără a fi prezentat și Planul managerial pentru semestrul I și al II-lea al anului școlar
2019/2020. Planul managerial este un amestec de obiective și ținte strategice preluate din PAS și “dezvoltate” la întâmplare, deși literatura de specialitate prevede
4 domenii funcționale, respectiv Curriculum, Resurse umane, Resurse financiare și materiale și Dezvoltarea relațiilor comunitare. Nu sunt prevăzute prea multe
termene concrete, ci doar generale, nu se prezintă indicatori de performanță, acțiunile de realizat sunt formulate la modul general, fără concretețe, nu există
corelarea activității ciclice efective a unei unități de învăţământ cu documentele și metodologiile aplicabile sistemului de învăţământ, precum și a compartimentelor
operaționale. Baza legislativă invocată nu mai este în vigoare la data elaborării și aprobării în cadrul organismelor colective de conducere (Legea educației naționale
fără modificări și completări ulterioare, ROFUIP aprobat prin OMEN 5115/2014 fără modificările ulterioare Ordinul MENCS privind structura anului școlar 2016/2017
etc.)
 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este numită prin Decizia unității de învăţământ nr. 43/06.09.2019, iar Anexa 1 la decizie prezintă componența
nominală. Toți membrii comisiei au semnat pentru comunicarea deciziei și luarea la cunoștință a atribuțiilor ce rezidă din fișele de post, respectiv Pancariştean
Cornel, profesor, Berlogea Teodor reprezentant al CL Oravița, Bodnea Mihaela profesor, reprezentant al părinților, Goiţi Luci, reprezentant al elevilor, Porneavă
Roxana Denisa, reprezentant al agentului economic Păsărică Alexandru și Loga Gheorghe Georgel membru reprezentant MADR. RAEI aferent anului școlar
2018/2019 este completat și generat în forma finală în platforma ARACIP la data de 10.10.2019 și este prezentat în formă scrisă. Este elaborat un număr de 12
proceduri de către o firmă specializată, precum și un număr 4 de chestionare pentru elevi, profesori și părinți, dar și o fișă de orientare în carieră care au fost
aplicate grupului-țintă. Nu există procese-verbale cu întâlnirile comisiei. Există 1 Plan de îmbunătățire a activității, înregistrat sub nr. 1980/20.09.2019. Există
organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al CEAC se regăsește în dosarul comisiei. Planul managerial al Comisiei CEAC este înregistrat sub nr.
2128/26.09.2019 care are un domeniu funcțional în plus și anume Management școlar.
 Nu există grafic de control ale directorului, ci doar al directorului adjunct, înregistrat sub nr. 2024/25.10.2019.
 Nu există alte instrumente de lucru ale D și DA pentru monitorizarea și controlul activității instituției în afara acelor enumerate mai sus.
 Oferta școlii 2020/2021 nu este afișată la avizierul CEAC la intrarea în instituție și nici pe site-ul unității de învăţământ, astfel încât beneficiarii direcți și indirecți
ai educației să aibă acces la toate informațiile și rezultatele privind aplicarea politicilor educaționale proprii și stadiul de dezvoltare instituțională prin implementarea
planurilor operaționale.
 Satisfacția și gradul de cunoaștere a politicilor proprii de către beneficiarii direcți și indirecți sunt măsurate prin aplicarea chestionarelor de la nivelul CEAC.
 Organigrama/Structura internă a unității de învățământ este înregistrată sub nr. 1993/20.09.2019 și aprobată în CA din 06.09.2019.
 Conducerea executivă și operațională a unității de învățământ este realizată prin director și directorul adjunct, numiți ca urmare a câștigării concursului din
sesiunea octombrie-decembrie 2016, precum și prin organismele decizionale colective, respectiv CP și CA. Pentru directorul unității de învăţământ există Decizia
ISJ CS nr. 997/21.12.2016 privind numirea prin concurs, contractul de management educațional cu nr. 15799/25/21.12.2016 și fișa postului, anexă la contract.
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educațional. Pentru directorul adjunct al unității de învăţământ există Decizia ISJ CS nr. 1052/21.12.2016 privind numirea prin concurs, contractul de management
educațional cu nr. 15799/80/21.12.2016 și fișa postului, anexă la contract. educațional.
 Preluarea atribuțiilor de management în perioada 06.02.2020-13.02.2020 aferentă concediului medical al directorului unității de învăţământ s-a realizat prin
emiterea deciziei interne nr. 6/05.02.2020.
 Registrele cu p-v sunt înregistrate în registrul de intrări-ieșiri al școlii, la data deschiderii, pentru a deveni un document oficial. Registrele au pagini numerotate
și au încheiat la final p-v privind numărul de pagini pe care îl conține. Actul decizional se realizează în acord cu legislația generală și specifică. Este asigurată
transparența decizională prin publicarea hotărârilor emise de către organismele decizionale colective la avizierul școlii. Procesele-verbale ale CA și CP sunt întocmite
în baza ordinii de zi, se evidențiază condiția de cvorum, însă fără necesarul de voturi, fie 1/2+1 sau 2/3, după caz, pentru ca hotărârea să fie validă, rezultatul
votului este evidențiat pentru fiecare punct discutat în parte, nu se specifică dacă votul este deschis sau secret conform legislației în vigoare,
 Consiliul de administrație a fost ales în cadrul ședinței CP din 06.09.2019, de asemenea secretarul CA. CA este numit prin decizia nr. 27/06.09.2019, iar secretarul
prin decizia de numire 61/06.09.2019. Membrii CA au semnat fișele de atribuții care nu evidențiază sarcini concrete, ci doar atribuții generale privind
conducerea/coordonarea prin organismul colectiv de conducere.
 Consiliul profesoral a fost constituit și numit prin decizia nr. 28/06.09.2019, iar secretarul a fost ales în cadrul ședinței CP din data 06/09.2019 și a fost numit
prin decizia 62/06.09.2019.
 Există HCA în dosarele anexă, care nu sunt postate pe site pentru că nu e funcțional.
 La nivelul instituției funcționează o comisie pentru prevenirea și combaterea violenței constituită prin decizia nr. 64/06.09.2019 și există și un plan de reducere
a violenței în mediul școlar înregistrat sub nr. 1899/16.09.2019.
 Drepturile elevului, prezente în Statutul acestuia și în ale documente cu caracter legislativ, sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al
unității. Capitolul aferent acestea le-a fost prelucrat cadrelor didactice în cadrul Consiliului profesoral, dar și elevilor de către diriginți. Regulamentele de funcționare
internă sunt afișate în cancelarie, astfel încât pot fi consultate de către cadrele didactice ori de câte ori este nevoie.
 În scopul protejării beneficiarilor direcți ai educației, dar și privind accesul în instituției, există contractul nr. 87/05.09.2019/S.C.TOTAL FORCE MS SRL și cu nr.
1819/06.09.2019/Liceul Tehnologic “Mihai Novac” Oravița, cu actul adițional nr. 1.01.2020/S.C.TOTAL FORCE MS SRL și nr. 68/27.01.2020/ Liceul Tehnologic
“Mihai Novac” Oravița având drept obiect prestarea serviciilor de pază/control acces asupra patrimoniului.
 Instituția școlarizează 1 elev cu CES în clasa a V-a, nivel gimnazial, însă acesta nu beneficiază de programe de sprijin prin profesori itineranți și de sprijin,
încadrați în învățământul special.
 Există Evidența exercițiilor de intervenție efectuate cu elevii conform graficului aprobat de ISJ CS.
RECOMADĂRI:
 Se recomandă reactualizarea Planului de acțiune a școlii elaborat pentru perioada 2016-2020, după structura recomandată de către CNDIPT, dezbaterea în
cadrul CP și al Adunării generale a salariaților în vederea informării și aplicării planurilor compartimentelor operaționale.
 Se recomandă refacerea Planului managerial pentru anul școlar 2019/2020, pe cele 4 domenii funcționale respectiv Curriculum, Resurse umane, Resurse
financiare și materiale și Dezvoltarea relațiilor comunitare, cu precizarea concretă, nu la modul general a termenelor, indicatorilor de performanță, acțiunilor.
 Se recomandă corelarea activității ciclice efective a unității de învăţământ cu documentele și metodologiile aplicabile sistemului de învăţământ, precum și a
compartimentelor operaționale.
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 În procesele-verbale ale CA, întocmite în baza ordinii de zi, trebuie să se consemneze dezbaterile, să se evidențieze necesarul de voturi, fie 1/2+1 sau 2/3, după
caz, pentru ca hotărârea să fie validă, rezultatul votului trebuie evidențiat pentru fiecare punct discutat în parte, să fie specificat dacă votul este deschis sau secret
conform legislației în vigoare.
 Toate recomandările privitor la activitatea desfășurată în cadrul CA menționate mai sus se aplică și privitor la activitatea desfășurată în cadrul CP.
 Achiziționarea unei ștampile cu denumirea unității de învăţământ pentru înregistrarea documentelor la intrare și ieșire.
 Se recomandă completarea și actualizarea datelor introduse pe platforma ARACIP referitoare la încadrarea personalului didactic de predare;
 Revizuirea/actualizarea și completarea permanentă a procedurilor raportat la necesitatea legislativă, precum și la realitatea și oportunitatea ce rezidă din
rezultatele activităților și planurilor operaționale implementate.
 Conducerea școlii trebuie să avizeze planurile de îmbunătățire propuse de CEAC și să coopereze eficient cu organismele decizionale colective și CEAC în vederea
reglării permanente a proceselor de sistem.
 Se va urmări ca rezultatele procesate în urma monitorizării și aplicării chestionarelor beneficiarilor direcți și indirecți ai procesului educațional să reprezinte unul
dintre factorii-cheie ce stau la baza elaborării planurilor de îmbunătățire a activității.
 Promovarea RAEI și a Ofertei școlii pe site-ul propriu.
 Procedurile să fie aplicate la nivel instituțional și pe compartimente funcționale.
 Prin elaborarea RAEI de către CEAC să se realizeze Analiza SWOT la nivel instituțional și să se identifice punctele tari și punctele slabe în corelație cu standardele
naționale de acreditare, ca bază privind elaborarea planurilor de îmbunătățire.
 Monitorizarea execuției bugetului să se realizeze de către conducerea unității și CA al unității de învățământ.
 Personalul școlii și beneficiarii indirecți ai educației să poată consulta hotărârile Consiliului de administrație și pe site-ul instituției, nu numai prin afișare la avizierul
dedicat.
 Eliminarea domeniului funcțional în plus și anume Management școlar din Planul managerial al CEAC.
 Întocmirea graficelor de control pe compartimente funcționale și de către directorul unității de învăţământ.
 Elaborarea documentelor de monitorizare și control și punerea lor în aplicare conform graficului.
 Repunerea de urgență în funcțiune a site-ului școlii și publicarea HCA al unității în vederea asigurării transparenței decizionale.
 Convocarea membrilor CA și CP să se realizeze prin intermediul e-mailului sau aplicației whatsapp.
 Fundamentarea deciziilor să se realizeze prin invocarea temeiurilor legale din ROFUIP aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/2016, cu modificări și completări ulterioare
prin OMEN nr. 3027/2018.
 Completarea casetei privitoare cu nr. CIM la care fișa postului este anexă.
 Bugetul și execuția bugetară să fie postate pe site-ul unității de învățământ spre informarea publicului privind modul de cheltuire a banilor publici.
 Realizarea asistențelor la clasă și prin cooptarea membrilor CEAC în această activitate, obligatoriu însoțiți obligatoriu de D sau DA.
 Arhivarea obligatorie a documentelor și actelor pe categorii, cronologic, fără folii, în dosare de plastic și apoi în bibliorafturi etichetate pe comisii și ani, Vol.I,
Vol. II etc.
 Activitatea Comisiei pentru promovarea imaginii școlii, nominalizată în ROF al unității este total inexistentă.
 Regulamentul de ordine interioară este documentul intern organizației și se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților
salariaților, după caz, si care cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții (in conformitate cu Codul Muncii):
1.reguli privind protecția, igiena si securitatea in munca in cadrul unității;
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2. reguli privind respectarea principiului nediscriminării si al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
3. drepturile si obligațiile angajatorului si al salariaților;
4. procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;
5. reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
6. abaterile disciplinare si sancțiunile aplicabile;
7. reguli referitoare la procedura disciplinara;
8. modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
9. criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariaților.
10 reglementari specifice pentru protecția
persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR / RGPD).
 Efectuarea inventarului pentru patrimoniul unității de învăţământ aferent anului calendaristic 2019 se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la
comunicarea raportului de inspecție.
 Se vor face demersuri pentru eliberarea autorizației ISU sau a negației, funcție de vechime clădirii și prevederile legale în vigoare.
VII.4. INSPECŢIA SPECIALĂ

Graficul unic al inspecţiilor de monitorizare, îndrumare şi control al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin pentru anul şcolar 20192020, aprobat prin HCA din data de 07.09.2019, cuprinde, la punctul IV, inspecțiile curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice, vizând
următoarele aspecte:


Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei școlare de specialitate, a planificărilor
calendaristice și a proiectării unităților de învățare;



Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare unui învățământ modern, bazat pe competențe;



Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra TIC / lecții sau secvențe AEL în activitatea didactică;



Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metode de învățare diferențiată;



Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a integra elemente de evaluare în cadrul activităților de predare-învățare;



Evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a integra copii cu CES în învățământul de masă;



Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu:

-

realizarea activităților de planificare și proiectare didactică;

-

proiectarea și realizarea de strategii didactice corespunzătoare unui învățământ modern, bazat pe competențe;
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-

utilizarea de metode de învățare diferențiată;

-

integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităților de predare-învățare;

-

diversificarea ofertei curriculare de cursuri opționale;

-

posibilitățile de formare continuă, dezvoltare profesională și evoluție în carieră;



Modul în care se reflectă formarea continuă a cadrelor didactice în activitatea la clasă.

PUNCTE TARI
 Interesul sporit al cadrelor didactice pentru evoluția în carieră prin obținerea gradelor didactice II și I;


Existenţa unui corp didactic care-şi asumă, în marea majoritate, perfecţionarea metodică şi în specialitate;



Capacitatea unor cadre cadre didactice de a mobiliza, a combina și a utiliza în mod autonom capacitățile de cunoaștere, abilitățile și competențele generale
și cele profesionale, în acord cu evoluția curriculum-ului național și cu nevoile de educație;



Capacitatea cadrelor didactice de a face față schimbării, situațiilor complexe, precum și unor situații de criză;



Stabilitatea / continuitatea cadrelor didactice la clasă, mai ales în mediul urban;



Implicarea unor directori / directori adjuncți în susținerea și promovarea, la nivelul școlilor, a dezvoltării resursei umane;



Colaborarea cu conducerea școlilor și cu responsabilii cu formarea continuă din școli, pentru sprijinirea / monitorizarea cadrelor didactice înscrise în/la
diferite forme de perfecționare / formare continuă.

PUNCTE SLABE
 Neimplicarea corespunzătoare a unor directori şi responsabili cu formarea continuă în monitorizarea activităţii cadrelor didactice înscrise la gradele didactice
II şi I;
 Circulația / transmiterea deficitară către beneficiari / cadrele didactice interesate, a informației referitoare la dezvoltarea resursei umane, în anumite școli
/ zone din județ;
 Nu există în toate şcolile o monitorizare eficientă a desfăşurării inspecțiilor speciale și a inspecțiilor curente pentru obținerea gradelor didactice II și I.

INSPECȚII EFECTUATE
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pentru formele de perfecţionare prevăzute de OMECTS nr. 5561/2011 - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu
modificările și completările ulterioare, O.M.E.N. nr. 5211 din 2 octombrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului
naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019 și sesiunea 2019 și ale O.M.E.N. nr. 4910 din 23.08.2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și
desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020.
Nivele de evoluţie în cariera didactică

Număr cadre

NUMĂR INSPECȚII EFECTUATE

didactice

Speciale/de

înscrise

specialitate

IC 1

Număr inspecții speciale/de

IC 2

specialitate echivalate,
conform prevederilor
legislației existente în
perioada pandemiei

DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

67

34

-

-

33
(echivalate conform prevederilor
OMEC nr. 4300/2020)

GRADUL DIDACTIC II

157

7

10

10

52
(echivalate conform prevederilor
OMEC nr. 4303/2020)

GRADUL DIDACTIC I

162

TOTAL

386

57

5

9

98

15

19

132

VIII. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
VIII. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
VIII.1. REZULTATE LA EXAMENE NAŢIONALE
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EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Documentele care au reglementat organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a au fost:
•

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, valabilă și

pentru anul acesta scolar;
•

OMEN nr.4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII – a, în anul școlar 2019-2020;

•

Procedura M.E.C. nr. 9412/11.06.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii/candidații care se află în situații speciale

determinate de contextul pandemiei de COVID-19 și care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020;
•

Procedura operațională nr.1561/DGIP/03.06.2020 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-

video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale în anul
școlar 2019-2020;
•

Manualul de proceduri nr.4143/28.05.2020 privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer/preluare a arhivelor de subiecte pentru Evaluarea

Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020;
•

Procedura nr.2092/DGIP/10.06.2020 privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport a lucrărilor de la centrele de examen

la centrele zonale de evaluare și centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor, precum și consemnarea în
catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020;
•

Nota M.E.C. nr.2851/DGIP/23.06.2020 cuprinzând centrele regionale de contestații și județele evaluatoare arondate acestora;

•

Procedura M.E.C nr. 2259/DGIP/15.06.2020 privind transportul lucrărilor;

•

PROCEDURA SPECIALĂ M.E.C. nr.9412/11.06.2020 și

MS nr.3788/11.06.2020, cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru

elevii/candidații care se află în situații speciale determinate de contextul pandemiei de COVID-19 și care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020.
•

Nota M.E.C. 2928/24.06.2020 și Procedura specială nr. MEC 9412/11.06.2020 si nr. MS 1153798/11/06.2020

În cele 59 centre de examen au fost puse în aplicare măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și s-au respectat măsurile de prevenire
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, conform ordinului comun al Ministerului Educației și cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020.
În cele două Centre Zonale de Evaluare: Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș, corp B, Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reșița-CORP B au fost puse în aplicare
măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și s-au respectat măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, conform
ordinului comun al Ministerului Educației și cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020.
În conformitate cu prevederile Procedurii M.E.C. nr. 1561/DGÎP/03.06.2020, toate spațiile în care s-au desfășurat activitățile specifice examenului au fost
dotate cu camera audio-video (sălile în care s-au preluat subiectele, sălile de examen, sălile de bagaje, sălile în care s-au predat-preluat lucrările, sălile în care
s-au evaluat lucrările ) atât în centrele de examen, cât și în centrul zonal de evaluare și la sediul Comisiei județene.
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În fiecare centru de examen, un membru din comisie a fost desemnat, prin decizia președintelui, responsabil cu derularea și monitorizarea procesului de
supraveghere audio-video. Pentru centrul zonal de evaluare, persoanele responsabile au fost desemnate de inspectorul școlar general. Persoanele desemnate
au primit delegații speciale prevăzute în procedură.
În conformitate cu prevederile art. 31 din Metodologie și ale art. 13 alin. 3 lit. a) din Procedura MEC nr. 26 361/14.02.2020 privind asigurarea
condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe, Comisia județeană a aprobat 4 cazuri speciale.
Mărirea cu 1 oră a timpului destinat efectuării lucrării scrise, astfel:


elevă de la Școala Gimnazială “Mihai Peia” Reșița, conform aprobării nr. 5171/12.06.2020



doi elevi de la Liceul Teologic Baptist Reșița, înscriși la Centrul de examen de la Liceul de Arte “Sabin Păuța” Reșița, conform aprobării nr.
5038/1/13.06.2020, respectiv nr. 5038/13.06.2020



o elevă de la Liceul “Tata Oancea” Bocșa, conform aprobării nr. 5170/11.06.2020

A. Situații statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională și cu privire la rezultatele obținute de
către aceștia

1. Date statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională

Mediu

Nr. elevi cls a
VIII-a
înregistrați în
SIIIR la
începutul anului
școlar 20192020

Nr.
absolvenți
ai clasei a
VIII-a din
promoția
curentă

Nr. total al
absolvenților
înscriși la EN 2020

Nr. absolvenți din
promoția curentă
înscriși la EN 2020

Nr. absolvenți cu CES din
promoția curentă care nu sau înscris să susțină EN 2020

Nr. absolvenți
prezenți la EN
2020

Nr. absolvenți
absenți la EN
2020*)

Urban

1303

1303

1235

1235

52

1199

36

Rural

940

940

754

754

0

652

102

TOTAL

2243

2243

1989

1989

52

1851
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*) sunt considerați absenți absolvenții care au absentat la oricare dintre probe (deci nu li se poate calcula media la evaluarea națională
2. Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării Naționale
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Mediu

Urban
Rural

Număr absolvenți cu
medii între
1 – 4,99

Număr
absolvenți cu
medii între
5 – 5,99

Număr
absolvenți cu
medii între
6 – 6,99

Număr
absolvenți cu
medii între
7 – 7,99

Număr
absolvenți cu
medii între
8 – 8,99

Număr absolvenți
cu medii între
9 – 9,99

Număr absolvenți
cu media 10

315
234

136
102

156
114

198
94

229
88

158
20

7
0

ANALIZA SWOT CU PRIVIRE LA MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI, CU ACCENTUAREA PUNCTELOR TARI ȘI A
PUNCTELOR SLABE
PUNCTE TARI
 În toate unitățile de învăţământ a fost prelucrată în prealabil , în ședințele
cu părinții, Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării

Naționale pentru absolvenții clasei a VIII – a, în anul școlar 2019-2020,
precum și Procedura de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES.
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În toate unitățile de învățământ din județ au fost puse în aplicare și
respectate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARSCOV-2, conform ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și
al Ministerului Sănătății nr.4267/841/2020.
Prezența a fost bună: s-au înscris 1989 elevi dintre care, la limba și
literatura română s-au prezentat 1853, iar la matematică 1851. La proba
de limba maternă au fost prezenți toți cei 13 candidați.
Delegații ISJ Caraș-Severin au monitorizat buna organizare și desfășurare
a Evaluării Naționale 2020 și respectarea măsurilor prevăzute în OMEC
4267/841/2020, în baza delegațiilor speciale.
În fiecare unitate de învăţământ – centru de examen, precum şi în
centrele zonale de evaluare, au existat copiatoare în stare de funcţionare,
care au permis multiplicarea la timp a subiectelor pentru fiecare elev,
computere, telefon, fax, consumabile. Conexiunea la Internet a fost foarte
bună, neînregistrându-se probleme tehnice cu operatorii de internet.
Comisia Județeană a asigurat pentru toate unitățile de învățământ
desemnate centre de examen/centre zonale de evaluare materiale
consumabile necesare bunei desfășurări a activității.
În toate centrele de examen și în CZE, poziționarea camerelor de
supraveghere a asigurat vizibilitatea integrală, au fost afișate corect









PUNCTE SLABE
Datorită lipsei desfășurării simulării examenelor naționale au fost
constatate numeroase erori materiale în completarea tipizatelor
F1 și F2 la prima probă.
Datorită condițiilor impuse de prevenirea și combaterea
îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 a fost necesară desfășurarea
examenului de evaluare națională în 59 de centre de examen, fapt
care a îngreunat procesul de asigurare a resursei umane implicate
în activitatea de monitorizare a activității în cadrul acestora.
Transportul lucrărilor către Centrele de evaluare pentru contestații
a presupus deplasarea membrilor comisiei cu mijloace proprii, în
afara programului, la ore foarte târzii.
Modalitatea de secretizare a lucrărilor în vederea contestațiilor
presupune consum mare de timp.









informațiile referitoare la existența acestora, respectându-se Procedura
nr. 1561/03.06.2020.
În cazul celor 4 elevi cu CES din
Caraș-Severin, care au solicitat
aprobare specială, examenul s-a desfășurat în condiții optime.
Înscrierile la Evaluarea Națională 2020 s-au desfășurat în conformitate
cu legislația în vigoare.
Transportul lucrărilor a fost făcut în deplină siguranță, în conformitate cu
Procedura M.E.C. nr. 2259/DGIP/15.06.2020, ISJ CS având o bună
comunicare și colaborare cu instituțiile partenere.
Activitatea din Centrele Zonale de Evaluare s-a desfășurat în conformitate
cu prevederile legale.
Au existat liste de rezervă cu personal didactic, atât pentru CZE, cât și
pentru CE (asistenți).
Colaborarea cu Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin, cu
Inspectoratul de Poliție, cu Inpsectoratul pentru Situații de Urgență
Semenic, cu Consiliul Local Reșița a fost bună, în privința asigurării bunei
desfășurări a activității în centrele de exame și în centrele zonale de
evaluare, precum și în cazul situațiilor speciale.

VIII. 2. BACALAUREAT 2020
Sesiunea iunie-iulie 2020
În județul Caraș-Severin, Examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, s-a desfășurat conform următoarelor acte normative, proceduri și precizări
ale Ministeului Educației și Cercetării:
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OMEN 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea si desfășurarea examenului de bacalaureat național –2020 ;



Metodologia privind organizarea şi desfășurarea examenului de bacalaureat- 2011, Anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă pentru examenul
de bacalaureat național 2020;



Ordin nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe
teritoriul României;



Ordin nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile
de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;



ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului
de bacalaureat naţional – 2020;



OMEC nr. 4515/12.06.2020 privind aprobarea normelor de plată la personalului din cadrul comisiilor;



ORDIN Nr. 3124/2017 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, emis de Ministerul
Educației Naționale, publicat în Monitorul Oficial Nr. 117 din 10 februarie 2017;



Precizări cu privire la completarea foilor tipizate de examen, în cadrul examenului de bacalaureat național-2020, emis de MEC nr. 2772/DGIP/20.06.2020;



Precizări privind transmiterea contestaților în cadrul examenului de bacalaureat național-2020, emis de MEC nr. 30806/DGIP/12.06.2020;



Precizări privind arondarea candidaților care au finalizat în cadrul învățământului liceal specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul examenului de
bacalaureat național-2020, emis de MEC nr. 30805/DGIP/12.06.2020;



Precizări privind eliberarea diplomelor de bacalaureat național-2020, emis de MEC nr. 30353/DGIP/02.06.2020;



Procedura MEC nr. 239 din 28.05.2020 cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de bacalaureat naţional-2020, sesiunea iunie-iulie;



Procedura operațională nr. 1561/DGIP/03.06.2020 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor şi activităților specifice din cadrul examenelor naționale în
anul școlar 2019-2020;



Procedura specială nr. 9412/3758/11.06.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii/candidații care se află în situațiile
speciale determinate de contextul pandemiei de COVID-19 și care susțin examenele naționale în anul 2019-2020;



Procedura MEC nr. 26361 din 14.02.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru
autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat sesiunea2020;
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Adresa MEC nr. 2119/DGIP/11.06.2020 privind contestațiile (în anexă, cerere de contestație);



Procedura 3086/12.06.2020, referitoare la transmiterea contestațiilor candidaților care au finalizat în cadrul învățământului liceal specializări/calificări autorizate să funcționeze
provizoriu în cadrul examenului național de bacalaureat 2020;



Procedura MEC nr. 31046 din 18.06.2020 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la examenul național de bacalaureat-2020;



Procedura MEC nr. 2849/DGIP/23.06.2020 privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de bacalaureat 2020;



Procedura de selecție și nominalizarea președinților comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare în cadrul examenului de
bacalaureat național - 2020, aprobată cu nr. 2341/DGIP/15.06.2020;



Procedura nr. 2259/DGIP/15.06.2020 privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de examen la
centrele zonale de evaluare și la centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestaților, precum și
consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la Examenul De
Bacalaureat Național, în anul școlar 2019-2020;



Procedura CNPEE nr. 215/26.05.2020 privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul de bacalaureat național;



Procedura CNEE nr. 262/04.02.2020 privind regimul şi normele de utilizare a certificatului SSL necesar la transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenele,
evaluările şi concursurile naționale;



Procedura de lucru nr. 421/18.02.2020 pentru utilizarea aplicației AUSI (administrare - utilizatori - școli şi inspectorate) ;



Planul pentru situații speciale privind examenul național de bacalaureat, sesiunea 2020, emis de ISJ Caraș-Severin cu numărul 5787 din 18.06.2020 ;



Arondarea candidaților care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu, conform adresei MEN nr. 3085/12.06.2020, înregistrată la ISJ CS sub
nr. 5280/12.06.2020 ;



LISTA OLIMPIADELOR Şl CONCURSURILOR INTERNAŢIONALE recunoscute de MEN pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul național de bacalaureat,
conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată cu OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă şi pentru
anul 2020.
Măsurile întreprinse de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin pe parcursul anului școlar 2019-2020 pentru pregătirea examenului de bacalaureat

au fost complexe şi

s-au derulat ținând cont de prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin

Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010, valabilă şi pentru bacalaureatul 2020:
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Informarea constantă şi la timp a tuturor cadrelor didactice și a elevilor asupra noutăților privitoare la modul de organizare şi desfășurare a
examenului de bacalaureat 2020;



Diseminarea şi prelucrarea tuturor materialelor, adreselor şi reglementărilor MEC;



Diseminarea şi prelucrarea programelor de examen, în cadrul întâlnirilor metodice cu profesorii la fiecare specialitate şi în cadrul ședințelor
organizate de ISJ CS cu directorii unităților de învățământ desfășurate on-line;

Comisia Județeană de Bacalaureat a nominalizat şi a

transmis Ministerului Educației și Cercetării adresa nr. 5077/10.06.2020, privind unitățile de

învățământ desemnate centre de examen și unitățile școlare arondate acestora pentru sesiunea iunie – iulie 2020 (16 centre de examen și 3 centre zonale de
evaluare).
CE
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
CARANSEBEŞ

Unitatea de învățământ arondată

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ

Număr elevi
160

LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL"
CARANSEBEŞ

LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEŞ

103

LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. DIMITRIE” TEREGOVA
LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA

LICEUL TEORETIC „EFTIMIE
MURGU“ BOZOVICI

146

LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA

50

LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI
94
LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR

COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN
LALESCU“ REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA

113

COLEGIUL ECONOMIC AL
BANATULUI MONTAN REŞIŢA

COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA

179

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA ELIADE” REȘIȚA
COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA

COLEGIUL NAŢIONAL
„DIACONOVICI-TIETZ“ REŞIŢA

LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA

85

LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA
COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA

COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA

LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REŞIŢA
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“ REŞIŢA

LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“
REŞIŢA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA

LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA"
BOCŞA
COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN
DODA" CARANSEBEŞ
LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU
COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA"
CARANSEBEŞ
LICEUL "HERCULES" BAILE
HERCULANE
LICEUL TEORETIC "GENERAL
DRAGALINA" ORAVIȚA
LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA
DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ

147

230
59

LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN LUCACI" BOCŞA

129

LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA
COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ

117

LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU

164

COLEGIUL NAŢIONAL "C.D. LOGA" CARANSEBEŞ
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "EPISCOP IOAN POPASU"
CARANSEBEŞ

156

LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE
94
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG“ MEHADIA
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA
LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA
LICEUL TEHNOLOGIC "CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA NOUĂ

CZE

Unitatea de învățământ

CZE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 REȘIȚA

CZE

ȘCOALA GIMNAZIALĂNR. 8 REȘIȚA

CZE

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REȘIȚA

178
249

În cele 16 centre de examen și în cele trei Centre Zonale de Evaluare au fost puse în aplicare măsurile de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și s-au respectat măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, conform ordinului comun
al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020.
Măsuri întreprinse pentru asigurarea dotării unităților de învățământ/ centrelor de examen și a centrelor zonale de evaluare, după caz, cu un
număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, calculatoare, aparat radio, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile
Toate unitățile de învățământ desemnate centre de examen pentru probele scrise (16) și centrele zonale de evaluare (3) au avut asigurate condițiile
necesare organizării și desfășurării probelor scrise. Astfel, fiecare centru de examen a fost dotat cu două calculatoare, două xeroxuri, telefon fax, conexiune la
internet și consumabile. Cele trei centre zonale de evaluare au fost dotate, de asemenea, cu două copiatoare în stare de funcționare, două calculatoare pentru
introducerea datelor, camere pentru monitorizarea audio - video, conexiune la internet, consumabile. În vederea asigurării funcționării în bune condiții a internetului
şi a serviciilor telefonice în Centrele de Examen şi Centrele Zonale de Evaluare, IŞJ CS a transmis Adresa nr. 5355/15.06.2020 către compania: S.C. RDS-RCS,

FILIALA CARAȘ-SEVERIN, S.C. ORANGE ROMÂNIA, TELEKOM ROMÂNIA S. A., RO-EDU-NET, S.C. VODAFONE S.A. ROMÂNIA.
Existența soluțiilor/ măsurilor în centrul de comunicare, în situația în care apar defecțiuni tehnice sau de alt tip
În conformitate cu prevederile procedurii de transfer, Comisia județeană a stabilit Planul pentru situații speciale, în vederea asigurării soluției de rezervă
pentru preluarea și multiplicarea subiectelor (documentul este înregistrat cu nr. 5787/18.06.2020). În fiecare centru de comunicare a existat câte o soluție
alternativă (stick de internet), pregătită pentru situația în care ar apărea defecțiuni tehnice legate de Internetul prin cablu. Planul pentru situații speciale a fost
pus la dispoziția tuturor centrelor de examen, fiind creată adresa Bacalaureat2020 – Google Drive, unde au fost încărcate toate documentele utile desfășurării în
condiții optime a probelor scrise și la care au avut acces președinții și secretarii centrelor de examen și ai centrelor zonale de evaluare.
La nivelul județului Caraș-Severin au existat cinci cazuri speciale:


aprobare MEC nr. 2354/DGIP, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin sub nr. 5814/19.06.2020, pentru un elev
înscris la CE - Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița (susținere examen la domiciliu);



aprobare CJB pentru 4 elevi, conform Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor nr. 26361/14.02.2020:
o
-

sală separată;

-

realizarea lucrării prin dictare către un profesor asistent de altă specializarea decât cea la care se susține proba;
o
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1 elev înscris la CE – COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN DODA CARANSEBEȘ (encefalopatie cronică, dificultăți motrice):

1 elev înscris la CE – COLEGIUL NAȚIONAL C.D. LOGA CARANSEBEȘ ( deficiențe de vedere):

-

transpunerea subiectului din A4 în format A3

-

folosirea unei lupe de câmp luminos
o

-

1 elev înscris la CE – LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELU ROȘU: (hipoacuzie bilaterală)

accesul la examen cu proteze auditive
o

1 elev înscris la CE – LICEUL TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ

(grad grav de handicap, școlarizat la domiciliu, pareză cerebrală

spastică)
-

prelungirea timpului de lucru cu 1, 5 ore;

-

redactarea lucrării de către profesor asistent de altă specializare;

La Examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2020, s-au înscris 2160 de candidați. S-a introdus în aplicația online, de către fiecare Centru
de examen, numărul candidaților înscriși la fiecare probă, pe discipline, numărul de candidați prezenți, absenți și eliminați.
Astfel, la proba Ea) au fost înscriși 1873 de candidați, au fost 3 eliminați și 89 neprezentați; La proba Eb) au fost înscriși 17 candidați (12 limba
maternă germană, 5 limba maternă croată), toți s-au prezentat; La proba Ec) au fost înscriși 1938 candidați, au fost trei eliminări și 141 nu s-au prezentat;
La proba Ed) au fost înscriși 1898 de candidați, 1 eliminat și 136 neprezentați.
Procentul de promovabilitate înainte de contestații a fost de 59.15%.
Cei șapte candidați au fost eliminați din examen cu interdicția de a participa la examen două sesiuni, pentru tentativă de fraudă, având asupra lor
telefoane mobile.
În județul Caraș-Severin au fost depuse 1772 de contestații. În urma soluționării contestațiilor, procentul de promovabilitate la examenul de
bacalaureat a crescut la 61.12%.
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151
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Sesiunea august-septembrie 2020
Comisia Județeană de Bacalaureat a nominalizat şi a transmis Ministerului Educației și Cercetării unităţile de învăţământ desemnate centre de examen și
unităţile şcolare arondate acestora pentru sesiunea august-septembrie 2020 (3 centre de examen, 1 subcomisie și 1 centru zonal de evaluare):

Total: 661 candidați
Centrul de examen

Unitatea de învățământ

Locația de
desfășurare a
examenului

Număr de
candidați

LICEUL
TEHNOLOGIC
”DECEBAL”
CARANSEBEȘ

260

LICEUL BĂNĂŢEAN
OȚELU ROȘU

51

COLEGIUL TEHNIC
REȘIȚA

197

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "DECEBAL" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "TRANDAFIR COCÂRLĂ" CARANSEBEȘ
COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN DODA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC
”DECEBAL” CARANSEBEȘ

COLEGIUL NAȚIONAL "C.D.LOGA" CARANSEBEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA
LICEUL "HERCULES" BAILE HERCULANE
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "EPISCOP IOAN POPASU" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG“ MEHADIA

LICEUL BĂNĂŢEAN OȚELU ROȘU (subcomisia nr. 1)
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA
COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA
COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA
COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA
LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REŞIŢA
COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUȚA“ REȘIȚA
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA
LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA
LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA
LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCŞA

153

Centrul de examen

Locația de
desfășurare a
examenului

Număr de
candidați

LICEUL TEORETIC
"GENERAL
DRAGALINA"
ORAVIȚA

153

Unitatea de învățământ
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN LUCACI“ BOCȘA
LICEUL TEHNOLOGIC BERZOVIA
LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVIȚA
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA

LICEUL TEORETIC "GENERAL
DRAGALINA" ORAVIȚA

LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII“ MOLDOVA NOUĂ
LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR
LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI

Centrul zonal de evaluare:
Centrul zonal de evaluare (CZE)
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA
La examenul de bacalaureat național, sesiunea august-septembrie 2019, s-au înscris 661 de candidați, au fost prezenți 527, procentul de promovabilitate
fiind înainte de contestații de 36,62%.

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti
<5

5 - 5.99

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

99.99

10

Zi

641

511
(79,72%)

130 (20,28%)

13
(2,54%)

309
(60,47%)

227
(73,46%)

82
(26,54%)

189
(36,99%)

143
(75,66%)

40
(21,16%)

6
(3,17%)

0
(0%)

0
(0%)

Seral

13

11
(84,62%)

2 (15,38%)

0 (0%)

9 (81,82%)

9 (100%)

0 (0%)

2
(18,18%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0
(0%)

0
(0%)

Frecvență
redusă

7

5
(71,43%)

2 (28,57%)

0 (0%)

3 (60%)

3 (100%)

0 (0%)

2 (40%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0
(0%)

0
(0%)

TOTAL

661

527
(79,73%)

134 (20,27%)

13
(2,47%)

321
(60,91%)

239
(74,45%)

82
(25,55%)

193
(36,62%)

147
(76,17%)

40
(20,73%)

6
(3,11%)

0
(0%)

0
(0%)
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CLASAMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUPĂ CONTESTAȚII

Unitate

Inscrisi

Promovabilita
te

Prezenti

Neprezen
tati

Elim
inati

Respinsi

Respinsi
cu medii

Reusiti
TOTAL

Reusiti
6-6,99

Reusiti
7-7,99

Reusiti
8-8,99

Reusiti
9-9,99

Reusiti
10

TOTAL
COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN
LALESCU“ REŞIŢA
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
REŞIŢA
LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU
ROŞU
LICEUL TEHNOLOGIC
„NICOLAE STOICA DE HAŢEG“
MEHADIA
LICEUL DE ARTE „SABIN
PĂUŢA“ REŞIŢA
LICEUL TEORETIC "TATA
OANCEA" BOCŞA
COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA
ELIADE“ REŞIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC
"TRANDAFIR COCÂRLĂ"
CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC
"DECEBAL" CARANSEBEŞ
COLEGIUL NAŢIONAL "TRAIAN
DODA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"
CARANSEBEŞ
LICEUL TEORETIC "GENERAL
DRAGALINA" ORAVIȚA
COLEGIUL ECONOMIC AL
BANATULUI MONTAN REŞIŢA

661

36.62

527

134

13

321

82

193

147

40

6

0

0

1

100.00

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

100.00

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

51

65.85

41

10

0

14

3

27

19

8

0

0

0

16

58.33

12

4

0

5

2

7

6

1

0

0

0

10

57.14

7

3

0

3

3

4

4

0

0

0

0

21

50.00

14

7

0

7

0

7

4

2

1

0

0

37

48.57

35

2

0

18

6

17

13

4

0

0

0

28

47.37

19

9

1

9

5

9

6

2

1

0

0

26

43.48

23

3

1

12

2

10

7

2

1

0

0

14

42.86

14

0

0

8

2

6

3

3

0

0

0

100

41.77

79

21

4

42

7

33

24

8

1

0

0

34

40.74

27

7

0

16

2

11

7

4

0

0

0

34

33.33

24

10

0

16

4

8

7

1

0

0

0
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LICEUL TEHNOLOGIC
BERZOVIA
LICEUL TEORETIC „TRAIAN
VUIA“ REŞIŢA
COLEGIUL NAŢIONAL "C.D.
LOGA" CARANSEBEŞ
LICEUL TEHNOLOGIC
"CLISURA DUNĂRII" MOLDOVA
NOUĂ
COLEGIUL NAȚIONAL
„DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA
LICEUL "HERCULES" BAILE
HERCULANE
LICEUL „MATHIAS HAMMER“
ANINA
SEMINARUL TEOLOGIC
ORTODOX "EPISCOP IOAN
POPASU" CARANSEBEŞ
LICEUL TEORETIC „EFTIMIE
MURGU“ BOZOVICI
LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF
CORIOLAN BURACU“ PRIGOR
LICEUL TEHNOLOGIC
„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA
COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI
NOVAC“ ORAVIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN LUCACI" BOCŞA
LICEUL TEORETIC BILINGV
ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA
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3

33.33

3

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

28

30.77

26

2

0

18

7

8

8

0

0

0

0

28

28.00

25

3

0

18

6

7

6

1

0

0

0

41

27.27

33

8

5

19

6

9

6

3

0

0

0

18

25.00

16

2

0

12

7

4

4

0

0

0

0

22

25.00

20

2

0

15

3

5

4

0

1

0

0

13

25.00

12

1

0

9

4

3

3

0

0

0

0

10

25.00

8

2

1

5

1

2

2

0

0

0

0

29

24.00

25

4

0

19

5

6

6

0

0

0

0

8

20.00

5

3

1

3

0

1

1

0

0

0

0

16

16.67

12

4

0

10

0

2

2

0

0

0

0

34

13.64

22

12

0

19

4

3

3

0

0

0

0

28

4.76

21

7

0

20

3

1

0

0

1

0

0

7

.00

1

6

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

.00

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

 CERTIFICAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE
În anul şcolar 2019-2020 examenele de certificare a calificărilor profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic sau organizat şi desfăşurat în conformitate cu
următoarele acte normative:

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului
României nr. 5/2020;
Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate
structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;
prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020;
măsurile cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență nr. 545/DGIP din 28.04.2020;
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Educației și Cercetării,
În baza Ordinului M.E.N. nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a
absolvenților din învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2019-2020;
Ordinul nr. 4.322 din 22 mai 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.434/2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților
învățământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019-2020;
Ordinul nr. 4.321 din 22 mai 2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului
de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul
ministrului educației naționale nr. 4.435/2014, pentru anul școlar 2019-2020;
Ordinul nr. 4.494 din 10 iunie 2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului
de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației
naționale și al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014.

CERTIFICAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI POSTLICEAL (NIVEL 5):
o
o

o
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Datorită situației speciale, cu masurile impuse de pandemia Covid-19, examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal a constat
în realizarea şi susţinerea unui proiect. Proba practică şi proba scrisă s-au echivalat.
Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, susţinerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face online. În situaţiile în care elevii nu deţin calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane şi/sau nu au conexiune la internet şi nu este posibilă organizarea susţinerii
on-line a proiectului, unitatea/instituţia de învăţământ, centru de examen, va asigura condiţiile necesare desfăşurării probei cu respectarea strictă a
măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. Fiecare comisie de examinare va realiza o programare orară riguroasă a candidaţilor care nu pot
susţine examenul de certificare on-line. Candidaţii vor intra în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută.
Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, pentru fiecare candidat se completează Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale de către fiecare
evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator

o
o

o

o

o

Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul.
Depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, pe adresa de e-mail a
unităţii/instituţiei de învăţământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare
transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unităţii/instituţiei de învăţământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unităţii/instituţiei de
învăţământ.
În conformitate cu art. 13, litera b din O.M.E.N. cu nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului
de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, pentru buna desfăşurare a examenului de certificare la nivelul județului
Caraş-Severin, sălile de examen vor fi monitorizate audio-video. De asemenea, vor fi monitorizate audio-video și activitățile
candidaților care susțin examenul online, cf. OMEC nr. 4.494 din 10 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul
unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor
studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei practice care se consemnează în Fişa de echivalare
a probei practice.
Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul
unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor
studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei scrise care se consemnează în Fişa de echivalare a
probei scrise.

ANEXA nr. 1 la RAPORTUL FINAL
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificărilor profesionale a absolvenților învățământului postliceal -nivelul 5 de calificare
sesiunea AUGUST 2020
Centrul de examen

Unitate
Nivel Domeniul / profilul
arondată calificar

calificarea
profesională

număr de candidaţi
înscrişi
urban
rural
f
b
f
b

prezenţi
urban
rural
f
b
f
b

absenţi
urban rural
f
b
f b

promovabilitate
promovaţi
urban
rural
f
b
f
b

respinşi
urban rural
f
b f b

%
urban
f

rural
b

f

b

Colegiul Național „Mircea
Eliade” Reșița

5

Sănătate și
Asistență
Pedagogică

Colegiul Național „Traian
Lalescu” Reșița

5

Sănătate și
asistență
pedagogică

Asistent medical
generalist

30

6

0

0

30

6

0

0

0

0

0

0

30

6

0

0

0

0

0

0

100.00% 100.00%

0.00%

0.00%

Școala Postliceală Sanitară
,,Carol Davila” Caransebeș

5

Sănătate și
asistență
pedagogică

Asistent medical
generalist

46

11

0

0

46

11

0

0

0

0

0

0

46

11

0

0

0

0

0

0

100.00% 100.00%

0.00%

0.00%

Școala Postliceală,,Henri
Coandă,, Moldova Nouă

5

Sănătate și
Asistență
Pedagogică

Asistent medical
generalist

19

11

19

1

19

11

19

1

0

0

0

0

19

11

19

1

0

0

0

0

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Școala Postliceală Sanitară
,,Banatul” Caransebeș

5

Sănătate și
Asistență
Pedagogică

Asistent medical
generalist

34

9

50

11

34

9

49

10

0

0

1

1

34

9

49

10

0

0

0

0

100.00% 100.00% 98.00%

90.00%

154

42

69

12

154

42

68

11

0

0

1

1

154

42

68

11

0

0

0

0

100.00% 100.00%

91,66%

TOTAL GENERAL

158

Asistent medical
generalist

25

5

0

0

25

5

0

0

0

0

0

0

25

5

0

0

0

0

0

0

100.00% 100.00%

0.00%

0.00%

98,55%

ANEXA nr. 1 la RAPORTUL FINAL
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificărilor profesionale a absolvenților învățământului postliceal -nivelul 5 de calificare
sesiunea IUNIE-IULIE 2020
număr de candidaţi

Nivel
calificar
e

Domeniul /
profilul

Colegiul Naţional "Traian
Lalescu" Reşiţa

5

Sănătate și asistență
p edagogică

Colegiul Național „M ircea
Eliade” Reșița

5

Școala Postliceală "Carol
Davila" Caransebeș

Colegiul Economic al
Banatului M ontan Resita

Centrul de examen

Unitate arondată

Colegiul Tehnic Resita

Liceul "Hercules" Băile
Herculane

TOTAL GENERAL

159

Liceul Tehnologic "Sf.
Dimitrie" Teregova

promovabilitate

înscrişi
urban
rural
f
b
f
b

prezenţi
urban
rural
f
b
f
b

absenţi
urban
rural
f
b
f
b

promovaţi
urban
rural
f
b
f
b

respinşi
urban
rural
f
b
f
b

Asistent medical de
farmacie

12

1

0

0

12

1

0

0

0

0

0

0

12

1

0

0

0

0

0

Sănătate și
Asistență
Pedagogică

Asistent medical de
farmacie

12

4

0

0

12

4

0

0

0

0

0

0

12

4

0

0

0

0

5

Sănătate și
Asistență
Pedagogică

Asistent medical de
farmacie

19

1

0

0

19

1

0

0

0

0

0

0

19

1

0

0

0

5

Turism și
alimentație

Asistent de gestiune în
unități de cazare și
alimentație

11

13

0

0

11

13

0

0

0

0

0

0

11

13

0

0

M ecanică

Tehnician operator la
mașini cu comandă
numerică

5

7

0

0

5

7

0

0

0

0

0

0

5

7

0

M ecanică

M aistru mecanic

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Electronică
automatizări

Tehnician aparate
electromedicale

3

9

0

0

3

9

0

0

0

0

0

0

3

Servicii

Proiectant decorațiuni
interioare

0

7

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

Construcții,
instalații și lucrări
publice

M aistru construcții
civile, industriale și
agricole

2

12

0

0

2

12

0

0

0

0

0

Textile-p ielărie

Creator p roiectant
îmbrăcăminte

5

1

0

0

5

1

0

0

0

0

5

Silvicultură

Tehnician silvic

5

55

0

0

2

51

0

0

3

5

Turism și
alimentație

Asistent de gestiune în
unități de cazare și
alimentație

19

13

0

0

19

13

0

0

5

Turism și
alimentație

Asistent de gestiune în
unități de cazare și
alimentație

0

0

13

19

0

0

13

93

124

13

19

90

120

13

5

Liceul Tehnologic „Dacia”
Caransebeș

calificarea
profesională

%
urban

rural

f

b

f

b

0

100%

100%

0%

0%

0

0

100%

100%

0%

0%

0

0

0

100%

100%

0%

0%

0

0

0

0

100%

100%

0%

0%

0

0

0

0

0

100%

100%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0%

100%

0%

0%

9

0

0

0

0

0

0

100%

100%

0%

0%

0

7

0

0

0

0

0

0

0%

100%

0%

0%

0

2

12

0

0

0

0

0

0

100%

100%

0%

0%

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

100%

100%

0%

0%

4

0

0

2

51

0

0

0

0

0

0

100%

100%

0%

0%

0

0

0

0

19

13

0

0

0

0

0

0

100%

100%

0%

0%

19

0

0

0

0

0

0

13

19

0

0

0

0

0%

0%

100%

100%

19

3

4

0

0

90

120

13

19

0

0

0

0

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

CENTRE pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL DE 3 ANI - Nivel 3 de
calificare, sesiunea IULIE 2020
Nr
C.E.

1

2

3

4

Unitatea școlară
centru de examen

Colegiul Economic al
Banatului Montan Resita

6

Liceul Tehnologic
"Decebal"

9

10

Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
„Cristiana” Bocșa

Turism și alimentație

Ospătar (Chelner) vânzător în unități de
alimentație

26

Turism și alimentație

Bucătar

23

Autorizație de acreditare / funcționare provizorie

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2007

Industrie alimentară

Brutar, patiser, preparator produse făinoase

13

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Turism și alimentație

Lucrător hotelier

10

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Mecanică

Mecanic auto

13

Acreditare conform OMEd.C nr. 5770/2006

Mecanică

Lăcătuş mecanic prestări servicii

10

Acreditare conform O.M.Ed.C. Nr. 5770/.2006

Mecanică

Sudor

10

Acreditare conform O.M.Ed.C. Nr. 5770/.2006

Electric

Electrician constructor

8

Acreditare conform O.M.Ed.C. Nr. 5770/.2006

Mecanică

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

9

101

Acreditare conform O.M.Ed.C. Nr. 5770/.2006

11

Acreditare conform O.M.Ed.C. Nr. 5770/.2006

Mecanică

Operator la maşini cu comandă numerică

20

Autorizare conform OMEN nr. 3785/17.05.2016

Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă
"Aurora" Reșița

Mecanică
Industrie textilă şi pielărie
Construcții, instalații și
lucrări publice

Lăcătuş mecanic prestări servicii
Confecţioner produse textile

10
5

Autorizare conform OMECT nr. 3983/ 2008
Autorizare conform OMECT nr. 3983/ 2008

Zidar - pietrar - tencuitor

5

Mecanică

Mecanic auto

17

17

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Mecanică

Tinichigiu-vopsitor auto

9

9

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Mecanică

Sudor

11

11

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Electromecanică
Mecanică

Electromecanic utilaje și instalații
Mecanic auto

10
6

10
6

Turism și alimentație

Ospătar(chelner)-vânzător în unități de alimentație

9

9

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006
Acreditare conformOMEDC 5770/29.11.2006
Acreditare conf.Hot.ARACIP 5/30.05.2013 și Anexa 3 la
OMEN 3122/04.02.2019

Mecanică

Mecanic utilaje și instalații în industrie

7

7

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Mecanică

Mecanic auto

9

9

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Agricultură

Lucrător în agricultură ecologică

12

12

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Mecanică

Mecanic forestier

24

24

Autorizare conform Hot. Aracip nr. 30/2015

Agricultură

Fermier montan

13

13

Autorizare OMECS nr. 517510/09.2015

Silvicultura

Padurar

16

16

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Mecanică

Mecanic agricol

17

17

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Mecanică

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

3

3

Acreditare conform OMECT nr. 5570/29.11.2006

Construcții, instalații și
lucrării publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor și tapițer

4

4

Acreditare conform OMECT nr. 5570/29.11.2007

340

340

TOTAL

160

Nr elevi
estimat pe
centru de
examen

Confecţioner produse textile

Şcoala Profesională
Agricolă Cornereva
8

Nr elevi
estimat pe
calificare

Industrie textilă şi pielărie

Liceul Tehnologic "Mihai
Liceul Tehnologic „Iosif
Novac" Oraviţa
Coriolan Buracu”
Prigor

Liceul Tehnologic
"Nicolae Stoica de
Hateg" Meadia
Liceul Tehnologic
"Dacia" Caransebeș

Calificarea profesională

Liceul Tehnologic
Energetic "Regele
Ferdinand I" Timişoara

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș
Liceul Tehnologic
"Constantin Lucaci"
Bocşa
Liceul Bănăţean Oţelu
Roşu

Domeniul

72

Colegiul Tehnic Reşiţa

5

7

Unitatea școlară
afiliată

Autorizare conform OMECT nr. 3983/ 2008

CENTRE pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale a absolvenţilor ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, FILIERA TEHNOLOGICĂ - Nivel 4 de calificare, sesiunea IUNIE 2020
Nr CE

Unitatea școlară centru de examen

1

Colegiul Economic al Banatului
Montan Reșița

2

Unitatea școlară afiliată

Colegiul Tehnic Reșița

Domeniul

Calificarea profesională

Nr elevi
estimat
pe
calificare

Servicii

Economic

Tehnician în activități economice

20

Servicii

Turism și alimentație

Tehnician în turism

19

Profil

Liceul "Mathias Hammer" Anina

4

Liceul Bănățean Oțelu Roșu

5

6
7

8

9

10

11

12

Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de
Hațeg” Mehadia
Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie”
Teregova
Liceul Tehnologic "Clisura Dunării"
Moldova Nouă

Liceul Tehnologic "Mihai Novac"
Oravița

Liceul Tehnologic "Trandafir
Cocârlă" Caransebeș

Liceul Tehnologic "Constantin
Lucaci" Bocșa

Liceul Tehnologic "Dacia"
Caransebeș

13

Liceul Tehnologic "Decebal"
Caransebeş

14

Liceul Tehnologic ”Iosif Coriolan
Buracu” Prigor

TOTAL

161

Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto Timișoara

Liceul Tehnologic Berzovia

Liceul Teoretic "Eftimie Murgu"
Bozovici

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

65

Turism și alimentație

Tehnician în hotelărie

12

Industrie alimentară

Tehnician în industrie alimentară

14

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Electromecanică

Tehnician electromecanic

25

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

9

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Tehnic

Industrie textilă și pielărie

Tehnician designer vestimentar

7

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

14

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

16

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

16

Tehnician operator tehnică de calcul

22

Tehnic

Liceul "Hercules" Băile Herculane

Autorizație de acreditare / funcționare provizorie
Observaţii (se precizează situaţia în care şcoala are numai
autorizaţie pentru funcţionare provizorie)

Servicii
Resurse naturale și
protecția mediului
Tehnic

Tehnic
3

Nr elevi
estimat pe
centru de
examen

Construcții, instalații și lucrări
publice
Electronică automatizări

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

23

Tehnic

Electromecanică

Tehnician electromecanic

26

Servicii

Turism și alimentație

Tehnician în gastronomie

16

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2007

87

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2008
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

22
49

Acreditare conform OMEN nr. 4541/07.08.2017
OMEDC 5770/29.11.2006
OMEDC 5770/29.11.2006

36

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Servicii

Turism și alimentație

Tehnician în turism

20

Resurse naturale si
protectia mediului

Protectia mediului

Tehnician Ecolog si protectia calitatii mediului

26

26

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Servicii

Turism și alimentație

Tehnician in hotelărie

52

52

Acreditare conform Ordin M.E.N. 4215/16.07.2013

Tehnic

Electric

Tehnician electrotehnist

25

Tehnic

Electromecanică

Tehnician electromecanic

39

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

32

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Servicii

Economic

Tehnician în activității economice

24

Acreditare conform OMECT nr. 5770/2006

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic întreținere și reparații

17

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic întreținere și reparații -Seral

16

Tehnic

Mecanic

Tehnician transporturi

15

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

11

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

17

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

28

Servicii

Comerț

Tehnician în activități economice

12

Tehnic
Resurse naturale și
protecția mediului

Electromecanică

Tehnician electromecanic

8

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Protecția mediului

Tehnician ecolog și protecția calității mediului

26

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă și amenajări interioare

20

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician in prelucrarea lemnului

5

Resurse naturale și
protecția mediului

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

96

57

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Acreditare conform OMECT nr. 5770/2006
Acreditare conform OMECT nr. 5770/2006
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

43

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2007
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2008
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

48

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

116

Silvicultură

Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere

28

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic întreținere și reparații

27

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Tehnic

Constructii, instalatii si lucrari
publice

Tehnician instalator pentru construcții

10

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Tehnic

Electronică și automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

26

Tehnic

Electromecanică

Tehnician electromecanic

19

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

80

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

35

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician proiectant produse finite din lemn

75

75

852

852

Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006
Acreditare conform OMEdC nr. 5770/2006

Autorizare nr. 4491/02.09.2014



VIII. 2. ADMITEREA 2020

La nivelul judeţului Caraş Severin, pentru anul şcolar 2020-2021, pentru învăţământul liceal şi profesional au fost prognozate 83 clase a IX-a, repartizate astfel:
59 de clase a IX-a liceu zi şi 24 de clase a IX-a învăţământ profesional.
Distribuția acestor clase pe filiere dar și ponderile sunt prezentate mai jos:

TOTAL NR. CLASA a IX-A ZI CLASE PROPUSE
2020 -2021, din care:
Filiera teoretică + vocațională
Învățământ liceal
(59 clase)
Filiera tehnologică
Învăţământ profesional
Învățământ profesional
(24 clase)
Învăţământ dual

83 clase
40
19
16
8

(100 %)

clase (48,19 %)
clase (22,90 %)
clase (19,28 %)
clase (9,63 %)

Comisia de Admitere Județeană a alocat pentru candidații rromi, cât și pentru elevii cu CES câte un loc pentru fiecare specializare de la clasa a IX-a, învățământ
liceal și profesional.
Din….de candidați care au susținut Evaluarea națională :
În etapa I :
 1395 elevi s-au înscris pentru repartizare computerizată ( 1377 fiind repartizați în prima etapă, 18 fiind nerepartizați din cauza numărului insuficient de
opțiuni) ;
 133 elevi au fost admiși la liceele vocaționale ;
 419 elevi au fost admiși în învățământul profesional ;
 6 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru rromi ;
Cea mai mare medie de admitere: 10, Colegiul Național ”Traian Lalescu” Reșița
10, Liceul Bănățean Oțelu Roșu
10, Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă
Cea mai mică medie de admitere: 2,13 - LICEUL „MATHIASS HAMMER“ ANINA
Elevii corigenți sau cu situația școlară neîncheiată au partipat la etapa a II-a de admitere în învățământul liceal și învățământul profesional.
În etapa a II-a au fost repartizați :
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3 elevi în învățământul vocațional;
26 de elevi în învățământul liceal;

6 elevi au fost repartizați pe locurile speciale pentru elevii cu CES;
1 elev pe locurile speciale pentru rromi.




VIII.3. REZULTATE LA OLIMPIADE, CONCURSURI ŞI COMPETIŢII ŞCOLARE
În contextual pandemiei, etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare au fost suspendate prin ordin al Ministerului Educației și Cercetării.
O L I M P I A D A N A Ţ I O N A L Ă A S P O R T U L U I Ş C O L A R ȘI
OLIMPIADA GIMNAZIADĂ ȘI O.N.S.S
REZULTATE FAZĂ INTERJUDEȚEANĂ CARAȘ-SEVERIN 2020
O L I M P I A D A N A Ţ I O N A L Ă A S P O R T U L U I Ş C O L A R ȘI OLIMPIADA GIMNAZIADĂ ȘI O.N.S.S
REZULTATE FAZĂ INTERJUDEȚEANĂ CARAȘ-SEVERIN 2019-2020
NR.
CRT

REZULTAT

NIVEL

RAMURA DE SPORT

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PROFESOR
ÎNDRUMĂTOR

2.

Loc I

interjudeţeană

Handbal Băieți IX-XII

Liceul Teoretic ”Traian Vuia” Reșița

Moruț Lucia Ana

REZULTATE CLUBURI SPORTIVE ȘCOLARE

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

tineret

200m

1

Popescu Denis

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

juniori

200m

1

Popescu Denis

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

juniori

100m

1

Popescu Denis

lupte libere

Cupa Romaniei

Pitesti

01-03,11,2019

cadeti

92kg

1

Gafton Florin

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

ind.

1

Aioanei Robert

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

cal

1

Aioanei Robert

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

paralele

1

Aioanei Robert

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

bara

1

Aioanei Robert

Profesor
Antrenor
Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
Dacica
Adrian
Balan
Robert
Balan
Robert
Balan
Robert
Balan
Robert

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

sol

1

Simion Felix

Balint Ion

Ramura Sportiva

163

Denumire Competiţie

Localitate

Perioada

Nivelul

Proba

Locul
Ocupat

Numele şi prenumele
sportivului

100 spate

1

Popescu Denis

JI

60M GARDURI

1

GRIGOROIU DARIA

06-07,03,2020

J2

60M

1

GRIGOROIU DARIA

BUCURESTI

24-26,07,2020

J2

100M

1

GRIGOROIU DARIA

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

BAILE - HERCULANE

21-22.02.2020

CADETI

55KG

1

BARBULESCU ANDREI

LUPTE

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

BAILE - HERCULANE

21-22.02.2020

CADETI

61KG

1

LUPTE

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

BAILE - HERCULANE

21-22.02.2020

CADETI

65KG

1

ADAM TANIA
STRATECIUC
ALEXANDRU

LUPTE

CN SCOLAR LUPTE LIBERE

RESITA

06-08,03,2020

ECHIPA

1

ECHIPA

SCHI

CUPA CASA BARAJ ED. II 2020

VALIUG

25,01,2020

CADETI
COPII PESTE
7

SLU

1

UDRESCU DAVID

SCHI

CUPA COLT DE RAI ETAPA III

SEMENIC

01-08,2020

JI

SLU

1

IAKAB MELISA

SCHI

CUPA PRIETENII MUNTILOR ETAPA IV

SEMENIC

05,01,2020

J II

SL

1

IAKOB MELISA

lupte libere

Campionat National Echipe Juniori

Tg. Mures

06-07,09,2019

juniori

70 kg

2

Orbu Cristian

lupte libere

Campionat National Echipe Juniori

Tg. Mures

06-07,09,2019

juniori

79 kg..

2

Loidl Erich

lupte libere

Campionat National Echipe Juniori

Tg. Mures

06-07,09,2019

juniori

86 kg.

2

Gafton Florin

lupte libere

Campionat National Echipe Juniori

Tg. Mures

06-07,09,2019

juniori

92 kg.

2

Lakatos Tiberiu

lupte libere

Campionat National Echipe Juniori

Tg. Mures

06-07,09,2019

juniori

97 kg

2

Zsollei Casian

lupte libere

Campionat National Echipe Juniori

Tg. Mures

06-07,09,2019

juniori

125 kg

2

Toth Andrei

lupte libere

Campionat National Echipe Juniori

Tg. Mures

06-07,09,2019

juniori

74 kg

2

Mutulescu Mihnea

lupte libere

Campionat National Individual

Targoviste

12-15,09,2019

juniori

92 kg.

2

Lakatos Tiberiu

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

tineret

100m

2

Popescu Denis

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

juniori

50m

2

Smelas Erwin

lupte libere

Cupa Romaniei

Pitesti

01-03,11,2019

cadeti

57kg

2

Adam Tania

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

inele

2

Puiu Alexandru

Campan
Gabriela
NAGY
STEFAN
NAGY
STEFAN
NAGY
STEFAN
DACICA
ADRIAN
DACICA
ADRIAN
DINTA
FLORIN
DINTA
+DACICA
PREDA
ADELIN
PREDA
ADELIN
PREDA
ADELIN
Dacica
Adrian
Dacica
Adrian
Dacica
Adrian
Dinta
Florin
Dinta
Florin
Dacica
Adrian
Dacica
Adrian
Dinta
Florin
Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
Dacica
Adrian
Balan
Robert

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

inele

2

Simion Felix

Balint Ion

inot

CN Seniori tineret juniori

Miercurea Ciuc

6-11,11,2019

juniori

ATLETISM

CN J I FINALA

BUCURESTI

21-22,02,2020

ATLETISM

CN J2. FINALA

BUCURESTI

ATLETISM

CUPA ROMANIEI

LUPTE
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inot

CN Seniori tineret juniori

Miercurea Ciuc

7-10,11 2019

tineret

inot

CN Seniori tineret juniori

Miercurea Ciuc

6-11,11,2019

juniori

inot

CN Seniori tineret juniori

Miercurea Ciuc

6-11,11,2019

inot

CN Seniori tineret juniori

Miercurea Ciuc

ATLETISM

CN JUNIORI OPEN

ATLETISM

Ardeleanu
Cecilia
Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
BARSANU
OCTAVIAN
NAGY
STEFAN
NAGY
STEFAN
NAGY
STEFAN
DINTA
FLORIN
DACICA
ADRIAN
DINTA
FLORIN
PREDA
ADELIN
PREDA
ADELIN
Dacica
Adrian
Dacica
Adrian
Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
Dacica
Adrian
Balan
Robert
Balan
Robert

2

Caravan Bogdan

50 spate

2

Popescu Denis

juniori

200 spate

2

Popescu Denis

6-11,11,2019

juniori

100 liber

2

Erwin Smelas

BUCURESTI

24-25,01,2020

J1

LUNGIME

2

FERENT LARISA

CN JUN. II

BUCURESTI

14-15,08,2020

J2

100M

2

GRIGOROIU DARIA

ATLETISM

CN JUN. II

BUCURESTI

14-15,08,2020

J2

100M

2

GRIGOROIU DARIA

ATLETISM

CN JUN. II

BUCURESTI

14-15,08,2020

J2

200M

2

GRIGOROIU DARIA

LUPTE

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

BAILE - HERCULANE

21-22.02.2020

CADETI

51KG

2

CAMPEAN IONUT

LUPTE

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

BAILE - HERCULANE

21-22.02.2020

CADETI

60KG

2

LUPTE

CN SCOLAR LUPTE LIBERE

RESITA

06-08,03,2020

CADETI

65KG

2

BADEA RAUL
STRATECIUC
ALEXANDRU

SCHI

CUPA CASA BARAJ ED. II 2020

VALIUG

25,01,2020

JUNIORI

SLU

2

IAKAB MELISA

SCHI

CUPA PRIETENII MUNTILOR GENERAL

SEMENIC

05,01,2020

J II

SL +SLU

2

IAKOB MELISA

lupte libere

Campionat National Individual

Targoviste

12-15,09,2019

juniori

79 kg..

3

Loidl Erich

lupte libere

Campionat National Individual

Targoviste

12-15,09,2019

juniori

74 kg

3

Orbu Cristian

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

juniori

50m

3

Popescu Denis

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

seniori

200m

3

Popescu Denis

inot

Cupa Romaniei

Brasov

3-7,10,2019

juniori

100m

3

Popescu Denis

lupte libere

Cupa Romaniei

Pitesti

01-03,11,2019

cadeti

80kg

3

Orbu Cristian

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

sol

3

Aioanei Robert

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

sol

3

Dragulescu Richard

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

ind.

3

Simion Felix

Balint Ion

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

cal

3

Simion Felix

Balint Ion

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

sarituri

3

Simion Felix

Balint Ion

gimnastica artistica

CN Finale

Resita

30,10 01,11,2019

juniori 3

paralele

3

Simion Felix

Balint Ion
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50m bras

inot

CN Seniori tineret juniori

Miercurea Ciuc

6-11,11,2019

tineret

200 spate

3

Popescu Denis

inot

CN Seniori tineret juniori

Miercurea Ciuc

6-11,11,2019

juniori

400 liber

3

Erwin Smelas

ATLETISM

CUPA ROMANIEI

BUCURESTI

24-26,07,2020

J2

100M PLAT

3

GRIGOROIU DARIA

ATLETISM

CUPA ROMANIEI

BUCURESTI

24-26,07,2020

J1

100M PLAT

3

GRIGOROIU DARIA

ATLETISM

CN JUN. II

BUCURESTI

14-15,08,2020

J2

100M

3

SUHAI ANDREEA

LUPTE

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

21-22.02.2020

CADETI

51KG

3

VOIN RICARDO

LUPTE

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

21-22.02.2020

CADETI

80KG

3

MIRCEA RADU

LUPTE

CN SCOLAR ZONA CALIFICARE

BAILE HERCULANE
BAILE HERCULANE
BAILE HERCULANE

21-22.02.2020

CADETI

91KG

3

VALENTIN ROMAN

LUPTE

CN SCOLAR LUPTE LIBERE

RESITA

06-08,03,2020

CADETI

51KG

3

CAMPEAN IONUT

LUPTE

CN SCOLAR LUPTE LIBERE

RESITA

06-08,03,2020

CADETI

55KG

3

BARBULESCU ANDREI

LUPTE

CN SCOLAR LUPTE LIBERE

RESITA

06-08,03,2020

CADETI

60KG

3

BADEA RAUL

LUPTE

CN SCOLAR LUPTE LIBERE

RESITA

06-08,03,2020

CADETI

80KG

3

RADU MIRCEA

LUPTE

CN SCOLAR LUPTE LIBERE

RESITA

06-08,03,2020

CADETI

3

ROMAN VALENTIN

GIMNASTICA RITMICA

CUPA IRINA DELEANU EDITIA IX

BUCURESTI

21-23,02,2020

J III

92KG
INDIVIDUAL
COMPUS

3

FAGARAS DALIANA

Ramura
Sportiva
Fotbal
Fotbal
Fotbal
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REZULTATE SPORTIVE CLUBUL SPORTIV SCOLAR CARANSEBEȘ PERIOADA 01.09.2019– 31.08.2020
Denumire
Localitate Perioada
Nivelul
Proba
Locul
Numele şi Profesor
Competiţie
Ocupat
prenumele Antrenor
sportivului
Campionat
national U19
Campionat
national U17
Campionat
judetean U15

serii
serii
serii

.01.09.201902.12.2019
01.09.201902.12.2019
01.09.201902.12.2019

JI

FOTBAL

Loc 4 serie

Juniori A

Sbenghea Rivelino

JII

FOTBAL

Loc 7

Juniori B

Bica Ion

JIII

FOTBAL

Loc 2

Jun III

PeicaToma

Campan
Gabriela
Campan
Gabriela
NAGY
STEFAN
NAGY
STEFAN
NAGY
STEFAN

DINTA
FLORIN
DACICA
ADRIAN
DACICA
ADRIAN
DINTA
FLORIN
DACICA
ADRIAN
DACICA
ADRIAN
DACICA
ADRIAN
DACICA
ADRIAN
TIRBA
DANIELA

Fotbal
Fotbal
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
Atletism
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Campionat
judetean U13
Campionat
judetean U11
Campionat
nationalC2,C1
Campionat
nationalC2,C1
Campionat
nationalC2,C1
Campionat
national j3
Campionat
national j3
Campiona
tnational U20
Campionat
national U20
Campionat
national U20
Campionat
national u18 sala
Campionat
national u18 sala
Campionat
national u18 sala
Campionat
national u18 sala
Campionat
national u20 sala
Campionat
national u 20 sala

Lupte

Cupa Romaniei

Volei

Campionat
national cadeti

serii
serii

01.09.201902.12.2019
01.09.201902.12.2019

Copii

FOTBAL

Loc 1

copii

Peica Toma

Copii

FOTBAL

Loc 1

copii

Sbenghea Rivelino

Bucuresti

1-2.08.2020

Copii 1,2

200 mg

Loc 4

Bucuresti

1-2.08.2020

Copii 1,2

300m

Loc 6

Bucuresti

1-2.08.2020

Copii 1,2

200m

Loc 7

Bucuresti

07-08.2020

U16

1500m

Loc 4

Bucuresti

07-08.2020

U16

3000m

Loc 4

U20

400mg

Loc4

U20

400m

Loc 7

U20

1500m

Loc 10

Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti

2829.08.2020
2829.08.2020
2829.08.2020

Jigoria
Emanuel
Crasovan
Andrei
Crasovan
Andrei
Stefan
Lucian
Stefan
Lucian
Brecica
Hanni
Brecica
Hanni
Dragomir
Ion
Brecica
Hanni
Ludica
Denisa
Dragomir
Ion
Dragomir
Ion
Brecica
Hanni
Ludica
Denisa

Dragomir Cristian
Enache Marian
Enache Marian
Enache Marian
Enache Marian
Dragomir Cristian
Dragomir Cristian
Enache Marian

Bucuresti

6-7.03.2020

U18

400m

Loc 8

Bucuresti

6-7.03.2020

U18

400m

Loc 9

Bucuresti

6-7.03.2020

U18

800m

Loc9

Bucuresti

6-7.03.2020

U18

1500m

Loc 11

U20

400m

Loc 7

U20

400m

Loc 12

Jun1

Cat 87
kg

Loc3

Bosneag

Toc Dumitru

Volei

loc 3 serie
(calificare
turneu
semifinal)

Echipa
Jun II

Oprisor Raul

Bucuresti
Bucuresti
Putna

Faza 1

2122.02.2020
2122.02.2020
0811.11.2019
25.1025.02.2020

Jun II

Dragomir Cristian
Enache Marian
Enache Marian
Enache Marian
Dragomir Cristian
Enache Marian

Volei
Volei
volei

Campionat
national junioare
1
Campionat
national junioare
1
Campionat
national minivolei

Faza 1

06.10.201908.03.2020

JUNI

Volei

LOC 2serie
(calif turneu
semifinal)

Echipa
JUN 1

Andrei Laura

Faza 1

16.10.201916.02.2020

Jun III

volei

Loc 3 serie

Echipa jun
III

Cocuz Alina

Faza 1

16.10.201916.02.2020

minivolei

volei

LocII(calificare
turneu
semifinal)

Echipa
minivolei

Lalescu Cristian

IX. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Obiectivele activității la nivelul specialității au fost stabilite în concordanță cu obiectivele strategice de dezvoltare instituțională ale I.Ș.J. Caraș-Severin şi
cu Planul operațional pentru anul școlar 2019/2020. Pentru realizarea obiectivelor au fost stabilite activități concrete, metode, mijloace, care se regăsesc în planul
managerial al specialității. O parte din activități – cele de natură procedurală – au fost asociate cu proceduri concrete. Metodele de monitorizare şi evaluare a
activităților stabilite pentru realizarea obiectivelor au fost adaptate la specificul aspectelor vizate şi al resurselor implicate şi sunt incluse în planul managerial. În
ceea ce privește dezvoltarea regională /locală de curriculum, în cadrul inspecțiilor tematice organizate în unitățile de învățământ vizate s-a verificat existența şi
calitatea C.D.Ş.-urilor.
Coordonarea activității didactice și manageriale în vederea realizării obiectivelor stabilite la nivel județean s-a realizat prin discuțiile purtate cu cadrele
didactice, cu directorii unităților de învățământ, care au fost îndrumați în întocmirea documentelor specifice. În inspecțiile efectuate s-a verificat modul de întocmire
a documentelor de proiectare/planificare/manageriale şi de realizare a obiectivelor propuse în proiectele de dezvoltare.
De asemenea, în cadrul vizitelor din școli, controalelor tematice, inspecțiilor generale sau ședințelor cu directorii, aceștia au fost îndrumați şi coordonați în :


derularea de programe, care să aibă drept scop identificarea nevoilor de educație ale comunității locale;



aplicarea noutăților sau schimbărilor legislative privind managementul;



promovarea proiectelor de inovație;



identificarea resurselor extrabugetare.
Din planurile de îmbunătățire şi din evaluările, controalele şi raportările efectuate s-a realizat o analiză de nevoi, pe baza căreia am actualizat planul

managerial la nivelul specialității (aprobat de către conducerea I.Ș.J. Caraș-Severin). Obiectivele enumerate în planul managerial au fost corelate cu obiectivele
generale ale Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, astfel:
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Asigurarea cadrului instituţional şi organizatoric pentru descentralizarea reală a învăţământului Caraș-Severinean



Adaptarea managementului unităţilor de învăţământ la principiile evaluării instituţionale şi ale asigurării calităţii



Creşterea ratei de participare la educaţie şi asigurarea egalităţii şanselor prin prevenirea şi combaterea fenomenului absenteismului şcolar şi a abandonului
şcolar



Asigurarea unui climat educaţional optim în scoală prin realizarea proiectelor pentru amenajarea bazei materiale, ca suport al unui proces de învățământ
modern şi eficient.



Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, adecvate curriculumului structurat pe competenţe şi
standarde pentru examenele naţionale



Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor şi armonizarea acesteia cu evoluţia continuă a pieţei muncii.



Valorizarea resurselor umane, recunoaşterea şi recompensarea măiestriei profesionale şi utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare în vederea
creşterii calităţii actului educaţional.

În anul școlar 2019/2020, COMPONENTELE ACŢIUNII MANAGERIALE au vizat:


Analiza instituţională a disciplinei educație permanentă



Diagnoza mediului intern şi extern. Analiza de nevoi



Construcţia Planului operaţional



Analiza resurselor existente şi necesare pentru dezvoltarea planurilor şi a programelor operaţionale



Organizarea



Conducerea şi coordonarea activităţii la educație permanentă și de implementare a programelor de acţiune



Monitorizarea şi evaluarea



Asigurarea dezvoltării şi formării profesionale

LA NIVEL TACTIC, prin planul analitic de acțiune am stabilit/implementat:
Obiectivele cadru
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Evaluarea internă a activităţii la nivelul disciplinei educație permanentă;



Evaluarea externă a modului de exercitare a funcţiilor administrative şi de coordonare / consiliere privind procesul de învăţământ;



Evaluarea resurselor umane, materiale şi financiare;



Analiza stării învăţământului în judeţul Caraș-Severin;



Definirea contextului situaţional în care se va desfăşura activitatea la educație permanentă;



Realizarea analizei de nevoi, pentru asigurarea implementării strategiei de dezvoltare a învăţământului judeţean;



Transpunerea în acţiuni concrete a finalităţilor şi ţintelor strategice;



Asigurarea resurselor solicitate: umane, materiale financiare, informaţionale;



Asigurarea condiţiilor structural-funcţionale, pentru punerea în aplicare a programelor operaţionale ale I.Ş.J. Caraș-Severin;



Organizarea activităţilor specifice şcolilor;



Organizarea activităţii de formare continua;



Crearea condiţiilor necesare desfăşurării optime a activităţii la educație permanentă;



Coordonarea activităţilor şcolare/manageriale în teritorii;




Monitorizarea şi evaluarea activităţii unităţilor de învăţământ;
Analiza de nevoi privind formarea continuă.

Obiective de referinţă:


Aprecierea gradului de funcţionare sistemică şi integrată a disciplinei educație permanentă;



Analiza calităţii managementului disciplinei educaţie permanentă;



Aprecierea schimbărilor introduse în procesul de învăţământ formal, nonformal şi în formarea continuă a cadrelor didactice, ca urmare a aplicării
strategiilor de dezvoltare a învăţământului la nivel judeţean;
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Analiza strategiilor de evaluare a personalului didactic, din perspectiva posturilor ocupate şi a funcţiilor îndeplinite;



Evaluarea resurselor financiare şi a modalităţilor de gestionare;



Culegerea datelor necesare analizei operaţionale;



Analiza rezultatelor obţinute la examenele naţionale, la competiţiile sportive și concursurile județene, regionale și naționale;



Identificarea punctelor de continuitate şi a perspectivelor de dezvoltare a învăţă-mântului judeţean;



Realizarea analizei SWOT, identificarea punctelor slabe, punctelor tari , oportunităţilor şi riscurilor;



Stabilirea contextului în care se va desfăşura inspecţia şcolară;



Asigurarea desfăşurării acţiunilor educaţionale, integrate în strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului;



Planificarea activităţilor din cadrul disciplinei educație permanentă;.



Întocmirea listei de priorităţi în cadrul educație permanentă;



Conceperea programelor de dotare materială;



Validarea Consiliilor Consultative, pe discipline de învăţământ;



Reorganizarea comisiilor metodice, catedrelor şi cercurilor pedagogice;



Formarea echipelor manageriale pentru rezolvarea problemelor punctuale;



Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de formare continuă la nivelul unităţilor de învăţământ şi a judeţului;



Precizarea relaţiilor formale şi asigurarea climatului de muncă eficient;



Precizarea standardelor şi exigenţelor specifice inspecţiei şcolare şi activităţilor administrative;



Coordonarea activităţii curriculare, extracurriculare, de formare şi dezvoltare profesională, prin inspecţii şcolare;



Supervizarea activităţii de concepere şi dezvoltare a planurilor şi programelor operaţionale pentru disciplina educație permanentă;



Asigurarea feed-back-ului în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor inspectorului de educație permanentă;



Evaluarea planurilor manageriale şi a programelor operaţionale;



Evaluarea calităţii procesului de învăţământ;



Identificarea domeniilor formării profesionale.

LA NIVEL OPERAȚIONAL, prin planul analitic de acțiune am stabilit și implementat următoarele strategiile de acţiune:
Strategiile de acţiune pentru analiza instituțională a disciplinei educație permanentă:


stabilirea misiunii, politicii şi ţintelor strategice ale educație permanentă;



analiza concordanţei dintre politicile naţionale din domeniul educaţiei şi strategiile de dezvoltare ale educație permanentă;



aprecierea gradului în care proiectele şi programele de acţiune ale educație permanente, realizează misiunea şi ţintele compartimentului de curriculum;



estimarea nivelului de implicare şi responsabilizare în atingerea obiectivelor educație permanente;



determinarea concordanţei dintre strategiile de dezvoltare pe termen lung ale compartimentului de curriculum şi strategia de dezvoltare a educație
permanente;



urmărirea modului de gestionare a resurselor şi de asigurare a condiţiilor necesare punerii în act a planurilor operaţionale;



aprecierea coerenţei dintre principiile şi valorile care fundamentează construcţia ofertei disciplinei educație permanente şi cele promovate prin reforma
învăţământului la nivel judeţean, în vederea asigurării calităţii în educaţie;



aprobarea şi/sau susţinerea ofertelor activităţilor curriculare, extracurriculare şi de formare curentă;



aprecierea gradului de adecvare a instrumentelor evaluative utilizate (fişe de evaluare/autoevaluare, fişe de observare a lecţiilor) pentru cadrele
didactice care predau disciplina consiliere și orientare;
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evaluarea şefilor de cerc, ţinând cont de exigenţele postului, de specificul activităţilor, de responsabilitatea asumată şi de produsele activităţii lor;



construcţia portofoliilor evaluative, astfel încât să permită corelarea datelor de evaluare şi autoevaluare;



îmbunătăţirea fişei de evaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit la educaţie fizică şi sport, funcțiile de îndrumare și control, cluburi și palate ale
copiilor, administrator financiar;



determinarea volumului de resurse materiale necesare asigurării calităţii inspecţiei şcolare şi a activităţilor de formare continuă;



Întocmirea raportului de activitate pentru anul şcolar 2019/2020, la educație permanentă;



Întocmirea sintezei rapoartelor de inspecţii tematice, generale, în specialitate, pentru anul şcolar 2019/2020;



Prezentarea şi dezbaterea la consfătuirile cadrelor didactice a rapoartelor şi direcţiilor de acţiune pentru disciplina educație permanentă;



promovarea experienţelor pozitive prin şedinţe de lucru, lecţii deschise , consfătuiri, referate în specialitate etc,;



elaborarea unui plan de măsuri, care să vizeze extinderea practicilor pozitive într-un număr cât mai mare de şcoli.

Strategiile de acţiune pentru diagnoza mediului intern şi extern; analiza de nevoi:
o

analiza SWOT la nivelul Educație permanente;

o

la nivelul şcolilor, prin analiza rapoartelor de inspecţie şcolară privind oferta curriculară, extracurriculară şi extraşcolară;

o

interpretarea rezultatelor obţinute în urma analizei SWOT;

o

identificarea metodelor de continuare a implementării reformei în unităţile şcolare şi asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ;

o

corelarea datelor de analiză pentru formularea direcţiilor de acţiune;

o

identificarea resurselor necesare pentru dezvoltarea propriilor instrumente de promovare a activităţii în cadrul disciplinei educație permanentă;

o

identificarea de noi parteneri şi colaboratori, pentru creşterea eficacităţii acţiunilor integrate strategiei;

o

identificarea resurselor umane, pe categorii profesionale, care să asigure continuitatea acţiunilor şi proiectelor integrate strategiei.

Strategiile de acţiune pentru construcţia Planului operațional:
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elaborarea planului managerial pentru educație permanentă;



elaborarea programului de inspecţie şcolară la educație permanentă (obiective, strategii, responsabilităţi, indicatori de performanţă);



stabilirea tematicii inspecţiilor de specialitate;



stabilirea programului de formare al metodiştilor şi şefilor de cerc;



listarea problemelor care apar în IŞJ şi care ţin de disciplina educație permanentă;



analiza problemelor pe criteriul importanţei şi al urgenţei;



ierarhizarea problemelor pe criteriul importanţei, pentru determinarea ordinii de soluţionare.

Strategiile de acţiune pentru analiza resurselor existente; necesare pentru dezvoltarea planurilor şi a programelor operaţionale:


scrierea proiectelor şi depunerea lor;



atragerea de noi surse de finanţare şi identificarea de noi linii de finanţare;

Strategiile de acţiune pentru organizarea activității specifice postului:


actualizarea componenţei Consiliului Consultativ la Educație permanentă;



organizarea cercurilor pedagogice la Educație permanentă;



monitorizarea organizării catedrelor în şcoli, conform ROFUIP;



validarea listelor cu metodişti;



stabilirea responsabilităţilor pe activităţi concrete, apărute ca priorităţi în anumite momente;



stabilirea indicatorilor de performanţă în îndeplinirea activităţilor;



organizarea consfătuirilor consilierilor educativi;



organizarea, pe etape, a concursurilor şi proiectelor;



monitorizarea activităţilor din cadrul cercurilor pedagogice, comisiilor metodice, catedre;



popularizarea ofertei de formare prin CCD.

Strategiile de acţiune pentru conducerea şi coordonarea activităţii la educație permanentă și implementarea programelor de acţiune
-

Stabilirea responsabilităţilor concrete, pentru fiecare şef de cerc şi catedră;

- motivarea şi stimularea consilierilor educativi pentru asigurarea unui climat de lucru eficient prin:
- cultivarea dialogului;
- încurajarea iniţiativelor;
- asigurarea transparenţei, încrederii.
- negocierea şi formularea unor valori, principii, norme interne şi reguli de lucru, care să regleze activitatea la educație permanentă;
- verificarea aplicării corecte a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare la educație permanentă;
- monitorizarea concretizării ofertei curriculare şi a menţinerii echilibrului dintre curriculum impus, curriculum la decizia şcolii;
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- verificarea propunerilor de curriculum pentru activităţile extraşcolare şi a modalităţilor de concretizare a acestora în scopul asigurării dezvoltării personale a
elevilor;
- coordonarea activităţilor de formare curentă desfăşurată la educație permanentă.
Strategiile de acţiune pentru activitatea de monitorizare şi evaluare
-

asigurarea coerenţei planurilor, programelor şi strategiei activităţii metodice şi inspecţie şcolară;

-

evaluarea secvenţială a aplicării planurilor şi programelor la nivelul unităţilor de învăţământ, prin modificările aduse în funcţionarea acestora, în sens
pozitiv;

-

înregistrarea dificultăţilor ce apar în aplicarea programelor, în raport de tipurile de inspecţie realizate;

-

utilizarea proceselor verbale şi a rapoartelor de inspecţie ca instrumente de reglare/ameliorare a activităţilor specifice şcolii şi inclusiv a activităţii de
inspecţie şcolară;

Elaborarea de planuri de măsuri, raportate la dificultăţile sesizate în şcoli;


evaluarea calităţii managementului educaţional din şcoli, cu aplicaţiile în procesul de învăţământ, activităţile educative şi de formare continuă;

aprecierea modului de reflectare, în strategiile de dezvoltare construite la nivelul unităţilor şcolare, a valorilor şi principiilor reformei învăţământului;


monitorizarea gradului de aplicare a valorilor şi principiilor normative introduse prin reforma învăţământului;



monitorizarea concretizării ofertei curriculare şi a menţinerii echilibrului dintre curriculum impus, curriculum la decizia şcolii,



verificarea modalităţilor de aplicare a planurilor şi programelor operaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ, pentru asigurarea coerenţei şi a
concordanţei acestora cu planul strategic de dezvoltare a învăţământului judeţean şi cu programul de dezvoltare socio-economică locală.

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:


valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;

oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;


participare voluntară, individuală sau colectivă;



modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi pe care le propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi
să participe;
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dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi; pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor
domenii de activitate în care se încadrează proiectele sau activităţile nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, capacităţi de
autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;



un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, arte vizuale,
IT etc.

Activitatea educativă la nivelul unităţilor de învăţământ
În anul şcolar 2019/2020, consilierii educativi, profesorii diriginți și foarte multe cadre didactice au planificat, organizat şi desfăşurat/coordonat o gamă diversificată
de activităţi educative şcolare şi extraşcolare la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din judeţul Caraș-Severin. Unităţile şcolare de pe raza judeţului CaraşSeverin, și-au desfăşurat activităţile educative şcolare în cadrul orelor de „Consiliere şi dezvoltare personală” respectiv ,,Consiliere și orientare” pe baza graficului
de activităţi existent la nivelul unităţii şcolare elaborat de responsabilul Comisiei Diriginţilor şi cele extraşcolare pe baza planificărilor activităţilor educative anuale.
Au fost organizate acţiuni de PREVENIRE SI COMBATEREA CONSUMULUI DE DROGURI, acţiuni de prevenire şi combaterea A TRAFICULUI DE PERSOANE, și au
fost luate măsuri de SPRIJINIRE A COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE.

Obiective urmărite
Transformarea şcolii într-o comunitate autentică racordată la viaţa publică prin promovarea unor politici educaţionale de armonizare între starea de fapt
şi standardele de atins; reconsiderarea mediului şcolar ca mediu prietenos;
Introducerea unor modalităţi alternative de abordare a problematicii educaţiei civice:
Stimularea şi valorizarea creativităţii elevilor - proiectele educative nonformale;
Motivarea elevilor pentru a participa la viaţa şcolii şi pentru a democratiza procesul educaţional (implicarea elevilor în propria lor educaţie) indiferent de
mediul în care trăiesc şi se dezvoltă ca personalităţi;
Stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate
democratică;
Promovarea parteneriatului educaţional dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale.
Creşterea relevanţei ofertei de servicii şi programe educaţionale oferite de şcoală pentru toate categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin asigurarea unei
mai bune corelări cu nevoile locale, cu diversele situaţii şi probleme ale comunităților, cu nevoile şi interesele individuale ale acestora, cu cerinţele de pe
piaţa muncii.
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Activitatea de inspecție școlară
În cadrul inspecțiilor generale de evaluare instituțională au fost evaluate modul în care școala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi
atitudinea elevilor fată de educația pe care le-o oferă școala.
Cu ocazia inspecțiilor şi a activităţilor metodice s-au constatat preocupări serioase din partea cadrelor didactice în privinţa perfecționării activității educative
formale şi nonformale, în vederea creşterii calităţii actului educativ, conștientizând faptul că intervenția școlii reprezintă un complex de acțiuni şi măsuri menite să
contureze profilul socio-cultural, moral al viitorilor cetățeni şi să asigure acestora premisele unei bune inserții socioprofesionale.
În contextul conştientizării faptului că procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii, activităţile
metodice organizate la nivelul celor 8 centre pedagogice şi la nivelul Palatului Copiilor şi Elevilor Caraș-Severin au scos în evidenţă modalităţi specifice şi actuale
de educaţie prin orele de dirigenţie, precum şi prin alte tipuri de activităţi educative şcolare şi extraşcolare, rolul proiectelor educative, eficienta Programului
educațional „Școala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun”.
Împreună cu membrii Consiliului consultativ şi cu echipa de profesori metodiști a fost realizat un plan operațional pentru punerea în aplicare a strategiei
activităților educative la nivel județean. Au fost făcute demersuri pentru eficientizarea activității educative iar elevii Caraș-Severineni, ca beneficiari direcţi ai ofertei
educaționale, au avut acces la oportunități de afirmare şi exersare a potenţialului creativ.
O preocupare speciala pentru educația nonformală a fost determinată de în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, perioada fiind destinată
derulării unor proiecte de educație nonformală, conform unor proceduri care au implicat opțiunile elevilor şi parteneriate cu instituții guvernamentale si
neguvernamentale.
Printre neajunsurile semnalate cu ocazia inspecțiilor generale, de evaluare instituțională, în cadrul controalelor tematice, precum şi cu ocazia participării la
activități extrașcolare:
Supraaglomerarea, în unele scoli, a colectivelor de elevi cu activități extrașcolare prevăzute în diferite proiecte de educație nonformală.
Proiectele nu se bazează întotdeauna pe analize de nevoi educaționale la nivelul școlii şi nu conturează strategii coerente de intervenție. Calitatea
activităților propuse este neglijată şi există riscul instalării unor contramodele, de superficialitate.
Se neglijează rolul familiei, implicarea părinților în educația propriilor copii şi, implicit, responsabilitatea asumată de aceștia. Impactul factorilor de risc la
care sunt expuși copiii este cu atât mai puternic cu cât expunerea acestora la situații neconvenționale este lăsată uneori la voia întâmplării, în detrimentul protecției,
grijii şi atenției pentru asigurarea condițiilor adecvate unei dezvoltări personale armonioase şi unui stil de viața sănătos.

Contextualitatea programului „Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun! ”
Programul „Școala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun! ”, a constat în desfăşurarea, la nivelul fiecărei şcoli şi clase, a unor activităţi
extracurriculare şi extraşcolare. Programul activităţilor nonformale a fost întocmit în concordanță cu propunerile elevilor și părinților, ţinându-se cont de faptul că
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elevii trebuie pregătiţi nu doar teoretic, ci şi practic pentru viaţă. Având în vedere faptul că din 11 martie 2020 cursurile au continuat în sistem online, pentru a
compensa imposibilitatea de a derula activitățile din Școala Altfel, în forma propusă inițial, unitățile de învățământ au identificat modalități de introducere a unor
activități de comunicare, de relaxare și învățare prin non-formal în programul stabilit împreună cu copiii/elevii.
Scopul acestui program a fost implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor,
să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate.
Fiecare unitate de învăţământ şi-a propus, prin aceste activități, să-i ajute pe elevi să redescopere lectura, jocul, plăcerea scenei, bucuria de a citi,
adevărata valoare a cărților, să-și descopere aptitudinile antreprenoriale, deprinderile de învățare a unei limbi străine, dar și să-și consolideze spiritul de echipă,
educarea şi conștientizarea faptului că prin sport învaţă să-şi formeze un caracter puternic şi sănătos, un cult al idealului dezinteresat, un efort de a ridica concepţia
despre onoare şi demnitate la înălțimea elanului fizic.
În acelaşi timp, au fost create condiţiile necesare formării aptitudinilor ecologice şi a conştiinţei ecologice la elevi, bazate pe protecţia mediului, aşa că au
fost concepute activităţi legate de plante şi de animale protejate, arii protejate si de reciclarea materialelor refolosibile.
Elevii au dovedit un viu interes pentru activităţile alese în prealabil şi s-au implicat activ în diverse tipuri de proiecte propuse. Au intrat în contact cu alţi
colegi, şi-au pus în valoare spiritul de echipă, competiţional şi gospodăresc, au fost redactate mai multe eseuri, jurnale de călătorie, au fost realizate albume foto,
fiind publicate şi câteva articole în presa locală şi în revistele şcolilor.
Scopul programului din săptămâna “Școala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi cadrelor didactice
în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale acestora, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze
participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. În școlile în care săptămâna ȘCOALA ALTFEL a fost programată până în 11 martie 2020, s-au organizat,
activităţi cultural-artistice, activităţi tehnico - ştiinţifice, sportive, de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, de educaţie
pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de
urgenţă. Activităţile s-au organizat sub forma unor ateliere de teatru, dans, arte plastice, educaţie media şi cinematografică, mese rotunde, dezbateri, vizite de
studii, activităţi de voluntariat etc.
Activităţile programate s-au definit prin varietate şi complexitate, acoperind diverse domenii de interes, cu respectarea prevederile metodologice prin care
este reglementat cadrul legal, specificul şi tematica acestei săptămâni. Astfel, au fost gândite activităţi cultural-artistice şi sportive, activităţi tehnico-aplicative şi
de responsabilizare socială, dar şi ştiinţifice şi de cercetare.
Din nevoia de a oferi elevilor oportunitatea schimburilor de experienţă, atât în spaţiul şcolii, cât şi în afara acesteia, s-au programat şi s-au desfăşurat,
până la momentul instituirii stării de urgență, o serie de acţiuni de voluntariat, campanii de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi de educaţie
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ecologică şi de protecţie a mediului, în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ, cu instituţii culturale şi ştiinţifice, cu organizaţii non-guvernamentale, dar şi cu
instituţii publice locale.
Obiectivele strategice ale programului:


dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale;



formarea şi dezvoltarea însuşirilor intelectuale, morale şi a spiritului de echipă;



dezvoltarea competenţelor de comunicare;



dezvoltarea competenţelor artistice;



dezvoltarea spiritului competitiv;



dezvoltarea deprinderilor de învăţare a unei limbi străine;



valorificarea potenţialului elevilor;



consolidarea spiritului de echipă;



familiarizarea cu alte medii pentru dobândirea de cunoştinţe;



crearea premizelor în educarea, respectiv autoeducarea tânărului pe direcţia inovativ - creativă în studiului diferitelor problematici ştiinţifice;



asigurarea formării unor competenţe generale şi specifice prin dezvoltarea metodei ştiinţifice: observarea unui fapt, formularea unei probleme, propunerea
unei ipoteze, realizarea unui experiment controlat;
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căutarea noilor informaţii, selectarea cunoştinţelor importante şi utile, formarea criteriilor de gândire critică;



dezvoltarea deprinderilor, obişnuinţelor şi abilităţilor practice;



dezvoltarea simţului estetic, civic, empatic şi de echipă;



asumarea participării active la activităţile extracurriculare din această perioadă;



cultivarea interesului pentru artă;



sensibilizarea elevilor în ceea ce priveşte nevoia oamenilor de a fi solidari cu cei lângă care trăiesc, cu aceia care au nevoie de atenţia semenilor;



formarea unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de istorie, religie, geografie;



valorificarea potenţialului fizic în activităţi desfăşurate în mijlocul naturii şi sensibilizarea elevilor faţă de mediul în care trăiesc;



formarea deprinderii de a se deplasa corect cu bicicleta pe drumurile publice si practicarea mersului pe bicicletă pentru sănătatea fizică;



formarea şi dezvoltarea capacităţii de a avea iniţiative personale pe care să le pună în practică cu succes;



dezvoltarea capacităţilor de observare şi a spiritului critic.

Tipologia activităţilor derulate:


vizite tematice/excursii/ activităţi derulate în cadrul unor programe de parteneriat;



activităţi de prevenire a consumului de droguri (mese rotunde, vizionări filme, concursuri, marş antidrog);



acţiuni de ecologizare;



competiţii, concursuri, jocuri sportive;



acţiuni de voluntariat;



activităţi ştiinţifice;



activităţi cetăţeneşti.

Modalităţi de evaluare şi monitorizare:


eseuri, portofolii, desene, fotografii, produse finite;



audierea unor fragmente muzicale;



jocuri de tenis de masă, şah, volei, baschet;



impresii consemnate în jurnalul clasei;



publicarea în revista şcolii;



expoziţia lucrărilor;



aplicarea de chestionare;



acordarea de diplome, premii, cadouri etc.

În perioada de învățare online, pentru desfășurarea Programului Școala Altfel au fost utilizate diverse resurse :



Pentru a citi on-line: http://biblior.net/carti
Pentru jocuri educaționale on-line: https://gcompris.net/index-ro.html

De asemenea, a fost transmis tuturor unităților de învățământ Programul Școala ALTFEL de acasă, elaborat de Inspectoratul Școlar Județean Iași,

ÎN

FAMILIE NE DEZVOLTĂM, STĂM ACASĂ ȘI NE PROTEJĂM! – un inventar de activități practice, creative și ludice, sugestii și argumente pentru părinți și
copii și recomandări de organizare a activităților din domeniul educației economice și casnice moderne.
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Formarea prin alegeri democratice a Consliilor Şcolare ale Elevilor (C.Ş.E.) si a Consiliului Judetean al Elevilor (C.J.E.) – conform Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor din cadrul consiliului elevilor (elaborată în baza prevederilor art.6, art.27, art.28, art.46, art.61,art.63, art.66,
art.67, art.68, art.69 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Consiliului Național al Elevilor, aprobat prin OMECTS nr. 4247/21.06.2010)
Alegerile s-au realizat conform procedurii stabilite la nivelul M.E.N. în toate liceele din județul Caraș-Severin. Aceste evenimente au fost mediatizate în
presa locală şi s-a încurajat exprimarea libera si participarea liceenilor la un exercițiu democratic veritabil.
Elevii din Biroul Executiv al Consiliului Județean al Elevilor (BECS) au participat la întâlnirile regionale şi naționale. Elevii au avut oportunitatea unor întâlniri
naționale şi regionale, unor schimburi de bune practici şi a unor ateliere de formare, astfel încât nivelul de participare la activități culturale, civice, ecologice etc.,
propuse şi organizate de liceeni a crescut semnificativ.

Activităţi extraşcolare şi în parteneriat
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraș-Severin a încheiat în anul şcolar 2019-2020 o serie de protocoale de parteneriat cu instituții guvernamentale şi
neguvernamentale, în care au fost definiți termenii colaborării şi domeniile de parteneriat educaţional în cadrul cărora au fost organizate proiecte si activităţi
comune :
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Protocol școlarizare la domiciliu



Protocol Consiliul Județean Caraș-Severin



Acord de Parteneriat Asociația ,,Niloran”



Parteneriat Episcopia Caransebeșului



Parteneriat Muzeul Banatului Montan Reșita, Protopopiatul Ortodox, C.N. Diaconovici Tietz Reșița



Act adițional AJOFM



Parteneriat CEPECA, Org. Pt. strategii si programe de dezvoltare, Primăria Caransebeș, SC Tim Friction SRL Caransebeș – Conduită Rutieră Antidrog



Parteneriat EDUPART



Parteneriat Crucea Roșie



Acord colaborare Asociația Altitudine Filiala Banat



Protocol Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO



Protocol Campionatul National Școlar Sah



Protocol Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO, Editura Niculescu



Protocol Lic Tehn Clisura Dunarii MN_Gimnazija i ekonomsca skola Branko Radcevic Kovin



Parteneriat Universitatea Eftimie Murgu Reșița



Parteneriat Universitatea Eftimie Murgu Reșița, C.N. Traian Lalescu Reșița



Parteneriat Universitatea Eftimie Murgu Reșița, Grădinițe Reșița



Protocol colaborare Global Confederation of Romanian Students



Acord Parteneriat Episcopia Caransebesului



Convenție de Parteneriat CCD_Asociația Cărășană Sindrom Down_Asociația pt. Copii Primaverii



Siguranța elevilor



Parteneriat Universitatea Politehnica Timisoara



Conventie Colaborare LT Baptist_CCD_ Asociatia Fur eine Neue Generation Germania

Proiecte CAEL 2020
Nr.
Crt

DENUMIRE
PROIECT

DOMENIUL

PERIOADA

ORGANIZATOR

LOCUL
DESFĂȘURĂRII

COORDONATOR
PROIECT

LA FRANCOPHONIE
- proiect local

II. CULTURAL
ARTISTIC:
CULTURI ȘI
CIVILIZAȚII
II. CULTURAL
ARTISTIC:
CULTURI ȘI
CIVILIZAȚII
II. CULTURAL
ARTISTIC:
CULTURI ȘI
CIVILIZAȚII
V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI

Martie 2020

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

prof. Budurean
Slageana
prof. Alexa Emilia

Septembrie
2019/ 2020

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

prof. Alexa Emilia

Iunie 2020

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

prof. Alexa Emilia

Aprilie 2020

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

prof. Budurean
Slageana
prof. Alexa Emilia
prof. Gherguța
Maria
prof. Gherguța
Stache

ZIUA LIMBILOR
EUROPENE proiect educațional
local
DE ZIUA TA, IUBITE
DASCĂL! -proiect
local
TRADIȚII ȘI
OBICEIURI PASCALE
- proiect
educațional local
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OBS.

MĂRȚIȘORUL
ÎNTRE TRADIȚIE ȘI
ACTUALITATE proiect educațional
local

V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI

Februarie Martie 2020

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

DAR DIN DAR SE
FACE RAI -proiect
local

V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI

Decembrie
2019

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

MICII SALVATORI proiect educațional
local, finalizat printrun concurs

IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
I. CULTURAL
ARTISTIC: ARTE
VIZUALE CAERI
II. CULTURAL
ARTISTIC:
CULTURI ȘI
CIVILIZAȚII
III. CULTURAL
ARTISTIC:
LITERATURĂ

Martie Aprilie 2020

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Decembrie
2019-Iunie
2020

Grădiniţa P.P. ,,Riki Priki"
Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Riki
Priki" Reşiţa

P.Î.P.Pinoșanu
Grațiela Iadranca

Octombrie
2019 - Iunie
2020

Școala Gimnazială
,,Trandafir Cocîrlă” TurnuRuieni

Școala Gimnazială
,,Trandafir Cocîrlă”
Turnu- Ruieni

prof. Ursulescu
Lăică Lăzărică

Decembrie
2019 -Iunie
2020

Grădiniţa P.P. ,,Semenic"
Reşiţa

Grădiniţa P.P.
,,Semenic" Reşiţa

P.Î.P. Bulzan
Carla Alina

III. CULTURAL
ARTISTIC:
LITERATURĂ
III. CULTURAL
ARTISTIC:
LITERATURĂ
III. CULTURAL
ARTISTIC:
LITERATURĂ

Octombrie
2019 - mai
2020
Octombrie
2019 - mai
2020
Jan-20

Școala Gimnazială Nr. 8
Reșița

Școala Gimnazială Nr.
8 Reșița

Bibliotecar Gruia
Delia

Școala Gimnazială Nr. 8
Reșița

Școala Gimnazială Nr.
8 Reșița

Bibliotecar Gruia
Delia

Școala Gimnazială Armeniș

Școala Gimnazială
Armeniș

prof. Drânda
Daniela

PUNȚI DE
PRIETENIE expoziție locală
SUNT ROMÂN DAR
ȘI EUROPEAN proiect local
ÎN LUMEA
POVEȘTILOR proiect educațional
local
ÎMI PLACE SĂ
CITESC - proiect
local
PRIETENII CĂRȚII proiect local
EMINESCU,
LUCEAFĂRUL
POEZIEI
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prof. Budurean
Slageana
prof. Alexa Emilia
prof. Gherguța
Maria
prof. Gherguța
Stache
Prof. Onica
Nicoleta
Prof. Pănescu
Diana
prof. Budurean
Slageana
prof. Alexa Emilia
Prof. Micșa
Roberto-Adrian

ROMÂNEȘTI proiect local
CĂLĂTORIE ÎN
LUMEA CĂRȚILOR proiect local
MINUNATA LUME A
TEATRULUI - proiect
local
DE LA COPII,
PENTRU COPII proiect local
ZÂMBETE, COPII ȘI
BUCURII - proiect
local
MI-S ROMÂN proiect local

SĂRBĂTORI ÎN
CULORI - proiect
local
FRUMUSEȚEA ȘI
BUCURIA
SĂRBĂTORILOR DE
IARNĂ - proiect local
NATURA PRIETENA MEA proiect ecologic
local

183

III. CULTURAL
ARTISTIC:
LITERATURĂ
IV. CULTURAL
ARTISTIC:
TEATRU
V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI
V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI
V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI
V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI
V. CULTURAL
ARTISTIC:
FOLCLOR,
TRADIȚII,
OBICEIURI
VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Martie aprilie 2020

Școala Gimnazială
,,Trandafir Cocîrlă” TurnuRuieni
Grădiniţa P.P. ,,Riki Priki"
Reşiţa

Școala Gimnazială
,,Trandafir Cocîrlă”
Turnu- Ruieni
Grădiniţa P.P. ,,Riki
Priki" Reşiţa

prof. Ursulescu
Laura Florentina

Decembrie
2019 aprilie 2020

C.Ș.E.I. ,,Primăvara”
Reșița

C.Ș.E.I. ,,Primăvara”
Reșița

prof. Gazzoli
Olivia

Februarie Iunie 2020

Grădinița P.N. Nr. 8
Reșița, structură la
Grădiniţa P.P. ,,Semenic"
Reşiţa

Grădinița P.N. Nr. 8
Reșița

P.Î.P. Juberianu
Marcela Simona

Noiembrie
2019 –
aprilie 2020

Liceul Teoretic "Tata
Oancea" Bocșa

Liceul Teoretic "Tata
Oancea" Bocșa

P.Î.P. Marincat
Viorica mihaela

Noiembrie decembrie
2019

Şcoala Gimnazială Nr. 3
Oţelu Roşu

Şcoala Gimnazială Nr.
3 Oţelu Roşu

P.Î.P. Popescu
Virginia Eugenia

Dec-19

Școala Gimnazială Armeniș

Școala Gimnazială
Armeniș

prof. VulpeșPetria Jenica

Martie - Mai
2020

Grădinița P.N. Nr. 11
Reșița, structură la
Grădiniţa P.P. ,,Semenic"
Reşiţa

Grădinița P.N. Nr. 11
Reșița

P.Î.P. Rotea Maria

Ianuarie Mai 2020

P.Î.P. Manef
Artemice

PĂMÂNTUL- CASA
NOASTRĂ – proiect
LOCAL

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Ianuarie Iunie 2020

Grădinița P.P. Nr. 2
Caransebeș

Grădinița P.P. Nr. 2
Caransebeș

P.Î.P. Heghediș
Andreea
Alexandra

AMICII NATURII proiect local

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Decembrie
2019 - Iunie
2020

Grădinița P.P. Oțelu Roșu

Grădinița P.P. Oțelu
Roșu

P.Î.P. Iacomi
Edith

PRIETENII NATURII
- proiect local

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Ianuarie Iunie 2020

Grădiniţa P.P. ,,Palatul
Fermecat" Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Palatul
Fermecat" Reşiţa

P.Î.P. Afalter
Simona Florina

REMEDIU PENTRU
MEDIU - proiect
local

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Noiembrie
2019 - Iunie
2020

Grădiniţa P.P. ,,Palatul
Fermecat" Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Palatul
Fermecat" Reşiţa

P.Î.P. Musteța
Adina

APA-FOCUL-VÂNTUL
- PRIETENI SAU
DUŞMANI - proiect
local
PROTEJÂND
NATURA, NE
PROTEJĂM VIAȚA proiect local
PĂDUREA,
PRIETENA
COPIILOR - proiect
local
MICUL MEU
UNIVERS
FINANCIAR - proiect
local

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Septembrie
2019-Iunie
2020

Grădiniţa P.P. ,,Semenic"
Reşiţa

Grădiniţa P.P.
,,Semenic" Reşiţa

P.Î.P. Lorinţi
Maria

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Noiemnbrie
2019 - Iunie
2020

Liceul ,,Hercules" Băile
Herculane

Liceul ,,Hercules" Băile
Herculane

prof. Perț Raluca
Maria

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Octombrie
2019 - Iunie
2020

Liceul Tehnologic
,,Sf.Dimitrie” Teregova

Liceul Tehnologic
,,Sf.Dimitrie” Teregova

P.Î.P. Ciucă Ana

IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE

Octombrie
2019 - Iunie
2020

C.Ș.E.I. ,,Primăvara”
Reșița

C.Ș.E.I. ,,Primăvara”
Reșița

prof. Gazzoli
Olivia

Septembrie
2019 –
Iunie 2020

C.Ș.E.I. ,,Primăvara”
Reșița

C.Ș.E.I. ,,Primăvara”
Reșița

prof. Laieș
Gheorghina elena

PRIMĂVARA
PRIETENIEI proiect social local

184

ȘCOALA-TRENUL
SPERANȚEI PENTRU
ELEVII DIN MEDII
DEZAVANTAJOASE proiect educațional
local
DIFERIȚI, DAR
EGALI - proiect local

ȘI TU POȚI FI MOȘ
CRĂCIUN - proiect
local
BUCURIE DE
CRĂCIUN - proiect
local
CĂLĂTORIE PRIN
ÎMPĂRĂȚIA
EMOȚIILOR proiect local
GRĂDINIȚA MEA,
GRĂDINIȚA
NOASTRĂ - proiect
local
PRIETENI LA
DISTANȚĂ - proiect
local
MICUL PIETON proiect local

185

IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE

Noiembrie
2019 –
Iunie 2020

Colegiul Național ,,Mircea
Eliade” Reșița

Colegiul Național
,,Mircea Eliade” Reșița

prof. Perța
Cristina Mirela

IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,

Septembrie
2019-Iunie
2020

Grădiniţa P.P. Bocşa

Grădiniţa P.P. Bocşa

P.Î.P. Miloș
Luminița
Loredana

Noiembrie decembrie
2019

Grădiniţa P.P. ,,Floarea
Soarelui" Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Floarea
Soarelui" Reşiţa

P.Î.P. Vulpeș
Vasilica Daniela

Noiembrie decembrie
2019

Grădiniţa P.P. ,,Riki Priki"
Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Riki
Priki" Reşiţa

P.Î.P. Lungu
Daniela

Noiembrie
2019 –
februarie
2020

Grădiniţa P.P. ,,Riki Priki"
Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Riki
Priki" Reşiţa

P.Î.P. Dincă
Luminița

Decembrie
2019 - Mai
2020

Grădiniţa P.P. ,,Riki Priki"
Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Riki
Priki" Reşiţa

P.Î.P.Lința Cristina
Maria

Noiembrie
2019 februarie
2020

Grădiniţa P.P. ,,Riki Priki"
Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Riki
Priki" Reşiţa

P.Î.P. Colțan Ana
Lia

Octombrie
2019 - Iunie
2020

Liceul Tehnologic
,,Sf.Dimitrie” Teregova

Liceul Tehnologic
,,Sf.Dimitrie” Teregova

P.Î.P. VelaCopăcean ana

PROIECTE
CARITABILE
O VIAȚĂ
SĂNĂTOASĂ E O
VIAȚĂ FRUMOASĂ proiect local
FII INFORMAT,
RENUNȚĂ LA
FUMAT - proiect
local
SĂ PREVENIM
ABANDONUL proiect local
LA BUNICI - proiect
local

ȘCOALA, AL DOILEA
CĂMIN AL TĂU proiect local
100 DE ANI DE
ROMÂNIA, 100 DE
IDEI CREATIVE proiect local
MÂINI DIBACE - proiect local
CARIERĂ, ALEGERE
ȘI DECIZIE - proiect
local

186

IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
XI. TEHNIC
XII. ȘTIINȚIFIC

Noiemnbrie
2019 - Iunie
2020

Liceul Tehnologic Berzovia

Liceul Tehnologic
Berzovia

prof. Onofrei
Clara Rodica

Apr-20

Liceul Teoretic ,,General
Dragalina" Oraviţa

Liceul Teoretic
,,General Drăgălina"
Oraviţa

prof. Brînzei Elena
Luminița + prof.
Imbri Bogdan

Septembriedecembrie
2019

Liceul Teoretic ,,General
Dragalina" Oraviţa

Liceul Teoretic
,,General Drăgălina"
Oraviţa

prof. Ogrin Maria

Noiembrie
2019 –
aprilie 2020

Seminarul Teologic
Ortodox Episcop Ioan
Popasu Caransebeș

Seminarul Teologic
Ortodox Episcop Ioan
Popasu Caransebeș

prof. Bănăduc
Pătruț-Nicolae

Noiembrie
2019 –
Iunie 2020

Școala Gimnazială
"Gheorghe Frățilă"
Glimboca

Școala Gimnazială
"Gheorghe Frățilă"
Glimboca

P.Î.P. Bica Amalia
Maria

NoiembrieDecembrie
2019

Școala Gimnazială "Romul
Ladea" Oravița

Școala Gimnazială
"Romul Ladea" Oravița

prof. MurășanGivadă Maria

Noiembrie
2019 –
aprilie 2020
Noiembrie
2019 –
Iunie 2020

Colegiul Național ,,Mircea
Eliade” Reșița

Colegiul Național
,,Mircea Eliade” Reșița

prof. Ghican Ana

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

Liceul Tehnologic
"Trandafir Cocârlă"
Caransebeș

prof. Musteţa
Elisaveta

CENTENARUL
ROMÂNIEI MARI proiect local
ÎMPREUNĂ
ÎMPOTRIVA
VIOLENȚEI - proiect
local
ȘCOALA, FAMILIA,
COMUNITATEA
LOCALĂ PARTENERI ÎN
EDUCAȚIE - proiect
local
SĂNĂTATEA VINE
ÎN LUME DE LA
FRUCTE ȘI LEGUME
- proiect local
COPIL CA TINE AM
FOST ȘI EU - proiect
local
MUGURI NOI proiect local

SPUNEM NU
VIOLENȚEI - proiect
local
SĂNĂTOȘI,
VOINICI, VOIOȘI proiect local
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XII. ȘTIINȚIFIC

Nov-19

Școala Gimnazială Armeniș

Școala Gimnazială
Armeniș

prof. Borlovan
Elena Sevastiana

IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE

Decembrie
2019 - Iunie
2020

Școala Gimnazială Armeniș

Școala Gimnazială
Armeniș

prof. Drânda
Daniela

Noiembrie
2019 aprilie 2020

Școala Gimnazială Armeniș

Școala Gimnazială
Armeniș

P.Î.P.Miculescu
Alina Cristnela

IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE
IX. EDUCAȚIE
CIVICĂ,
VOLUNTARIAT,
PROIECTE
CARITABILE

Noiembrie
2019 aprilie 2020

Școala Gimnazială Armeniș

Școala Gimnazială
Armeniș

P.Î.P.Miculescu
Iconia

Octombrie
2019 - Iunie
2020

Școala Gimnazială Armeniș

Școala Gimnazială
Armeniș

P.Î.P.Miculescu
Alina Cristnela

Octombrie
2019 - Iunie
2020

Școala Gimnazială Măureni

Școala Gimnazială
Măureni

P.Î.P. Rohozneanu
Vasilica Daciana

1 Exemplar

Octombrie
2019 - Iunie
2020

Școala Gimnazială Măureni

Școala Gimnazială
Măureni

P.Î.P. Rohozneanu
Vasilica Daciana

1 Exemplar

Octombrie
2019 - Iunie
2020

Școala Gimnazială Măureni

Școala Gimnazială
Măureni

P.Î.P. Rohozneanu
Vasilica Daciana

1 Exemplar

SPORT, MIȘCARE,
SĂNĂTATE

X. SPORTIVTURISTIC

Noiembrie
2019- Iunie
2020
Apr-20

Grădiniţa P.P. ,,Palatul
Fermecat" Reşiţa

Grădiniţa P.P. ,,Palatul
Fermecat" Reşiţa

P.Î.P. Potoceanu
Tamara Nicoleta

HAI LA JOACĂ
AFARĂ - concurs
local

X. SPORTIVTURISTIC

Seminarul Teologic
Ortodox Episcop Ioan
Popasu Caransebeș Structura Grădiniţa P.P. Nr
1 Caransebeş

Grădiniţa P.P. Nr 1
Caransebeş

P.Î.P. Iacob Diana

MUNTELE MĂREȚIE ȘI
FRUMUSEȚE excursie
ROMÂNIA ÎN
MIȘCARE GRĂDINIȚE - proiect
local

VIII. ECOLOGIE
ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

Februarie Iunie 2020

Școala Gimnazială
,,Trandafir Cocîrlă” TurnuRuieni

Muntele Mic

P.Î.P. Epure
Codruța Maaria

X. SPORTIVTURISTIC

Martie Iunie 2020

Școala Gimnazială Nr. 8
Reșița

Școala Gimnazială Nr.
8 Reșița

Prof. Schvaner
Arthur

Proiecte CAERI 2020
Nr.
Crt.

JUDEȚUL

Denumirea proiectului

Domeniul

Nr.
Participanți

Perioada

Organizator

Loc de
desfășurare

Jud.

1

CarașSeverin

Cultural-artistic,
arte vizuale

400

octombrie –
noiembrie
2020

Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
„Aurora” Reșița

Reșița

CarașSeverin

2

CarașSeverin

Concursul și simpozionul
interjudețean de creație
plastică „Și noi avem
drepturi”
Concurs interjudețean
„Universul culorilor pascale”

Cultural-artistic,
arte vizuale

1100

ianuarie –
mai 2020

Reșița

CarașSeverin

3

CarașSeverin

Concursul regional de creație
artistică "Lumină și culoare"

Cultural-artistic,
arte vizuale

260

ianuarie –
iunie 2020

Caransebeș

CarașSeverin

4

CarașSeverin

Concursul regional „Flori,
flori, flori…”

Cultural-artistic,
arte vizuale

200

martie –
iunie 2020

Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
„Primăvara” Reșița
Colegiul Național
„Traian Doda”
Caransebeș
Colegiul Național
„Traian Lalescu”
Reșița

Reșița

CarașSeverin

188

5

CarașSeverin

Simpozion finalizat cu
concurs interjudețean de arte
plastice „Lumina Învierii”

Cultural-artistic,
arte vizuale

280

martie –
aprilie 2020

6

CarașSeverin

Proiect educațional regional
„Crăciunul în ochii copiilor”

Cultural-artistic,
arte vizuale

280

octombrie –
decembrie
2020

7

CarașSeverin

Concursul național de arte
vizuale „Simfonia iernii”

Cultural-artistic,
arte vizuale

70

ianuarie –
martie 2020

8

CarașSeverin

Concurs interjudețean de
creație plastică „Copilărie –
zâmbete, culoare, fantezie”

Cultural-artistic,
arte vizuale

190

ianuarie –
august 2020

9

CarașSeverin

Cultural-artistic,
arte vizuale

150

10

CarașSeverin

Cultural-artistic,
arte vizuale

800

11

CarașSeverin

Cultural-artistic,
arte vizuale

150

noiembrie
2019- mai
2020
decembrie
2019 – iunie
2020
ianuarie iunie 2020

12

CarașSeverin

Cultural-artistic,
culturi şi civilizaţii

200

martie 2020

13

CarașSeverin

Cultural-artistic,
culturi şi civilizaţii

200

14

CarașSeverin

Concurs interjudețean de
creație plastică „Tinere
talente”
Concursul interjudețen
finalizat cu expoziție
„Armonie de forme și culori”
Concurs interjudețean de
creație plastică „Copil,
copilărie, bucurie”
Simpozion interjudețean
„Școala, spațiu educațional
intercultural”
Concursul și simpozionul
regional „Hai să dăm mână
cu mână”
Simpozion și concurs
interjudețean „Lumea
copiilor”

Cultural-artistic,
culturi şi civilizaţii

200

octombrie
2019 – mai
2020
octombrie
2019 – mai
2020

189

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1
Caransebeș, structură
la Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 2 Caransebeș
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1
Caransebeș, structură
la Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 2 Caransebeș
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 4
Caransebeș
Grădinița cu Program
PrelungitNr. 5
Caransebeș, structură
la Grădinița cu
Program PrelungitNr.
4 Caransebeș
Liceul de Arte „Sabin
Păuța” Reșița

Caransebeș

CarașSeverin

Caransebeș

CarașSeverin

Caransebeș

CarașSeverin

Caransebeș

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

Palatul Copiilor Reșița

Reșița

CarașSeverin

Școala Gimnazială Nr.
2 Reșița

Reșița

CarașSeverin

Colegiul Național
,,Mircea Eliade”
Reșița
Colegiul Național
„Diaconovici Tietz”
Reșița
Școala Gimnazială
Constantin Daicoviciu

Reșița

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

Constantin
Daicoviciu

CarașSeverin

15

CarașSeverin

Cultural-artistic,
literatură

150

Cultural-artistic,
literatură

100

Cultural-artistic,
literatură

CarașSeverin

Concurs-expoziție
interjudețeană „Gânduri
pentru mama”
Concursul interjudețean de
promovare a lecturii
„Societatea de lectură Nicolae
Iorga - olimpiada cititului,
limba noastră cea română”
Concursul regional de
comunicări științifice „Nevoia
de cunoaștere între știință și
literatură”
Concursul interjudețean „În
lumea cărților”

16

CarașSeverin

17

CarașSeverin

18

19

CarașSeverin

20

CarașSeverin

21

CarașSeverin

22

CarașSeverin

23

CarașSeverin

24

CarașSeverin

190

octombrie
2019-martie
2020
octombrie
2019 – iunie
2020

Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
„Aurora” Reșița
Colegiul Național
„Traian Doda”
Caransebeș

Reșița

CarașSeverin

Caransebeș

CarașSeverin

40

ianuarie iunie 2020

Colegiul Național
„Traian Lalescu”
Reșița

Reșița

CarașSeverin

Cultural-artistic,
literatură

120

octombrie
2019 – iunie
2020

Caransebeș

CarașSeverin

Concurs regional „Magia
poveștilor”

Cultural-artistic,
literatură

200

ianuarie –
iunie 2020

Reșița

CarașSeverin

Proiect educațional finalizat
cu concurs interjudețean
„Vorbim, comunicăm,
prietenii legăm”
Concurs interjudețean de
reviste școlare „Lumea
noastră”
Concursul regional de creație
literară "Cultură și tradiție familia, rădăcina neamului"
Festivalul regional
multicultural „Gogoneață”

Cultural-artistic,
literatură

300

ianuarie –
iunie 2020

Grădinița cu Program
Normal Nr. 4
Caransebeș, structură
la Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 4 Caransebeș
Grădinița cu Program
Prelungit „Palatul
Fermecat” Reșița
Grădinița cu Program
Prelungit „Riki-Priki”
Reșița

Reșița

CarașSeverin

Cultural-artistic,
literatură

300

Şcoala Gimnazială Nr.
7 Reşiţa

Reșița

CarașSeverin

Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri
Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri
Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri

100

octombrie
2019-martie
2020
ianuarie –
mai 2020

Colegiul Național
„Traian Doda”
Caransebeș
Grădinița cu Program
Prelungit „FloareaSoarelui” Reșița
Grădinița cu Program
Prelungit „Riki-Priki”
Reșița

Caransebeș

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

Proiect educațional finalizat
cu concurs interjudețean
„Magia sărbătorilor de iarnă”

200

ianuarie –
iunie 2020

300

septembrie decembrie
2020

25

CarașSeverin

Concurs regional „Anul și
bogățiile toamnei”

26

CarașSeverin

Proiect educațional
interjudețean „Sărbătorile
satului în sufletele copiilor”

27

CarașSeverin

Festivalul-concurs regional
„Drag mi-i graiul bănățan”

28

CarașSeverin

29

CarașSeverin

30

CarașSeverin

Sesiune regională de lucrări
și referate „Moșteniri
culturale”
Festivalul concurs
interjudețean de folclor
pentru copii „Mândre-s florilen Banat”
Festivalul interjudețean
„Stropi de soare”

31

CarașSeverin

32

CarașSeverin

33

CarașSeverin

34

CarașSeverin

35

CarașSeverin

191

Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri
Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri

180

Grădinița cu Program
Prelungit „Riki-Priki”
Reșița
Școala Gimnazială
Bucova, structură la
Școala Gimnazială
Băuțar
Şcoala Gimnazială Nr.
7 Reşiţa

Reșița

CarașSeverin

Bucova

CarașSeverin

Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri
Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri
Cultural-artistic folclor, tradiții,
obiceiuri

300

februarie-mai
2020

Reșița

CarașSeverin

170

octombrie
2019 – iunie
2020
ianuarie –
iunie 2020

Școala Gimnazială
Zăvoi

Zăvoi

CarașSeverin

Școala Gimnazială
Zăvoi

Zăvoi

CarașSeverin

Cultural-artistic dans

200

noiembrie
2019- mai
2020
noiembrie
2019 – iulie
2020

Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
„Aurora” Reșița
Colegiul Tehnic Rețița

Reșița

CarașSeverin

Concurs regional de protecța
mediului „Protejarea
ecosistemelor Banatului
montan”
Concurs interjudețean
finalizat cu expoziție „S.O.S.
planeta albastră!”

Ecologie şi
protecţia mediului

264

Reșița

CarașSeverin

Ecologie şi
protecţia mediului

400

noiembrie
2019- iunie
2020

Oțelu-Roșu

CarașSeverin

Ecologie şi
protecţia mediului

335

ianuarie –
iunie 2020

Reșița

CarașSeverin

Ecologie şi
protecţia mediului

230

Reșița

CarașSeverin

Ecologie şi
protecţia mediului

500

ianuarie –
deceembrie
2020
ianuarie iunie 2020

Grădinița cu Program
Normal Nr. 2 OțeluRoșu, structură la
Grădinița cu Program
Prelungit Oțelu-Roșu
Grădinița cu Program
Prelungit „FloareaSoarelui” Reșița
Grădinița cu Program
Prelungit „Riki-Priki”
Reșița
Grădinița cu Program
Prelungit „Riki-Priki”
Reșița

Proiect educațional
interjudețean „Natura,
adevărata noastră casă”
Proiect educațional regional
„Eco Riki-Priki”
Proiect educațional finalizat
cu concurs interjudețean
„Terra - Casa noastră”

Reșița

CarașSeverin

300

500

ianuarie –
octombrie
2020
noiembrie
2019 –
aprilie 2020

36

CarașSeverin

Concurs regional „Micii
ecologiști”

Ecologie şi
protecţia mediului

200

37

CarașSeverin

Ecologie şi
protecţia mediului

1000

38

CarașSeverin

Simpozion finalizat cu
concurs interjudețean
„Împreună pentru planeta
Pământ”
Expoziție interjudețeană
„Diferiți, dar egali”

200

39

CarașSeverin

40

CarașSeverin

41

CarașSeverin

Educaţie civică,
voluntariat,
proiecte caritabile
Educaţie civică,
voluntariat,
proiecte caritabile
Educaţie civică,
voluntariat,
proiecte caritabile
Educaţie civică,
voluntariat,
proiecte caritabile

42

CarașSeverin

150

ianuarie iunie 2020

43

CarașSeverin

100

44

CarașSeverin

noiembrie
2019- iunie
2020
ianuarie –
iunie 2020

45

CarașSeverin

Educaţie civică,
voluntariat,
proiecte caritabile
Educaţie civică,
voluntariat,
proiecte caritabile
Educaţie civică,
voluntariat,
proiecte caritabile
Sportiv-turistic

120

martie - iunie
2020

46

CarașSeverin

Sportiv-turistic

130

decembrie
2019 – iunie
2020

192

Simpozion finalizat cu
concurs interjudețean de arte
plastice „Primăvară și creație”
Simpozion interjudețean cu
participare internațională „Da
EurHope a EurHome”
Proiectul social interjudețean
„Din suflet pentru bucuria
unor mici suflete”

Proiect umanitar
interjudeţean „Minunata
copilărie”
Concurs umanitar
interjudețean „Școala
părinților”
Concurs regional de educație
rutieră „Cupa Carașului”
Concurs interjudețean
„Sportul - punte către
sănătate”
Concurs interjudețean „Micii
sportivi”

250
250
160

30

ianuarie –
octombrie
2020
octombrie
2019- iunie
2020

Grădinița cu Program
Prelungit Palatul
Fermecat Reșița
Școala Gimnazială Nr.
3 Oțelu-Roșu

Reșița

CarașSeverin

Oțelu-Roșu

CarașSeverin

octombrie
2019- iunie
2020
aprilie - mai
2020

Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
Caransebeș
Colegiul Economic al
Banatului Montan
Reșița
Colegiul Național
„Traian Lalescu”
Reșița
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 5
Caransebeș, structură
la Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 4 Caransebeș
Grădinița cu Program
Prelungit „Palatul
Fermecat” Reșița
Grădinița cu Program
Prelungit Palatul
Fermecat Reșița
Școala Gimnazială Nr.
1 Bocșa

Caransebeș

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

Reșița; Băile
Herculane

CarașSeverin

Caransebeș

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

Bocșa

CarașSeverin

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 4
Caransebeș
Grădinița cu Program
Prelungit „Palatul
Fermecat” Reșița

Caransebeș

CarașSeverin

Reșița

CarașSeverin

octombrie
2019 –
august 2020
ianuarie –
iunie 2020

47

CarașSeverin

48

CarașSeverin

49

CarașSeverin

Concurs regional de tenis de
masă „Marele premiu al
Banatului”
Concurs interjudețean de
radioorientare „Cupa Valea
Carașului”
Concurs interjudețean de
karting „Cupa Carașului”

Sportiv-turistic

100

Tehnic

70

Tehnic

110

octombrie
2019 - iunie
2020
octombrie
2019 – iunie
2020
octombrie
2019 - iunie
2020

Palatul Copiilor Reșița

Reșița

CarașSeverin

Clubul Copiilor
Oravița filială la
Palatul Copiilor Reșița
Palatul Copiilor Reșița

Oravița

CarașSeverin

Cartodromul
Prejmer

Brașov

Proiecte CAEN 2020
Nr.

Denumirea proiectului

Domeniul

Nr.
participanţi

Perioada

Organizator

Loc de
desfășurare

Jud.

Buget
total

Buget
solicitat
MEN

1

Concursul național de arte
vizuale „România, țara mea”

1000

Reșița

CarașSeverin

14625

6800

Concursul național de
radioamatorism în unde
scurte „Cupa Elevului”
Concursul național de karting
școlar (în 6 etape) „Micul
Pilot”

150

Palatul Copiilor Reșița

Reșița

CarașSeverin

2100

0

Tehnic

200

maidecembrie
2020
Octombrie
2019 august 2020
octombrie
2019octombrie
2020

Școala Gimnazială Nr.
7Reșița

3

Cultural
artistic arte vizuale
Tehnic

Palatul Copiilor Reșița

Bacău
Prejmer
Tg. Secuiesc

Bacău
Brașov
Covasna

6x18000
=108000

6x6000
=36000

4

Siguranţa şcolară
INDICATORI

URBAN

RURAL

Unitate şcolară - formă de proprietate

publică

privată

publică

privată

1. Numărul total al unităţilor de învăţământ din aria de competenţă
- grădiniţe
nr. elevi
- şcoli gimnaziale
nr. elevi

120
66
3872
30
12062

6
2
63
0
0

286
146
2981
133
7998

0
0
0
0
0
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TOTAL

412
214
6916
163
20060

- licee, colegii, etc.
nr. elevi

24
10729
45

4
744
0

7
1428
17

0
0
0

35
12901
62

15
14
16
75

0
0
0
6

16
0
1
269

0
0
0
0

31
14
17
350

65

2

75

0

142

4. Numărul unităţilor de învăţământ dotate cu sisteme de supraveghere video
- în interior (exclusiv)
- în exterior (exclusiv)
interior şi exterior
5. Număr şcoli cu plan de siguranţă al şcolii
6. Număr şcoli cu plan de pază aprobat de poliţie

6
4
55
105
31

0
0
2
5
0

12
14
49
231
22

0
0
0
0
0

18
18
106
341
53

7. Număr şcoli care au încheiat acorduri de cooperare privind siguranţa şcolară

120

6

286

0

412

8. Număr şcoli cu registre ale incidentelor
9. Număr unităţi de învăţămânr care nu au gard împrejmuitor

120
0
0

6
0
0

286
0
0

0
0
0

412
0
0

0

0

0

0

0

12. Număr unităţi de învăţământ care au autorizaţii de securitate la incendiu

18

0

18

0

36

13. Număr unităţi de învăţământ care trebuie să deţină autorizaţie de securitate la incendiu

10

0

22

0

32

14. Număr unităţi de învăţământ care au asigurat condiţiile de evacuare a persoanelor în cazul
producerii situaţiilor de urgenţă (incendiu, cutremur, inundaţie, surpare tere, etc.)

120

6

286

0

412

15. Număr unităţi de învăţământ care au asigurate mijloacele de primă intervenţie în caz de
incendiu

120

6

286

0

412

16. Număr unităţi de învăţământ care sunt echipate cu instalaţii şi sisteme de detectare,
semnalizare şi avertizare incendiu

25

0

10

0

35

2. Numărul unităţilor de învăţământ asigurate cu pază
- pază proprie (exclusiv)
- pază cu societăţi specializate (exclusiv)
- pază mixtă
3. Numărul unităţilor de învăţământ care nu au niciun fel de pază

10. Număr unităţi de învăţământ amplasate intr-o zonă iluminată necorespunzător
11. Număr unităţi de învăţământ amplasate într-o zonă periferică/izolată
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16.^1 Număr unităţi de învăţământ care au asigurat iluminat de securitate pentru evacuare

113

5

155

0

273

17. Număr unităţilor de alimentaţie publică amplasate în imediata vecinătate a unităţilor
şcolare, care cad sub incidenţa H.G. nr. 128/1994

53

2

23

0

78

18. Număr informări adresate instituţiilor cu atribuţii specifice privind siguranţa şcolară (consiliul
judeţean, primăria, etc.)

8

0

8

0

16

La începutul anului de învăţământ 2019/2020, la nivelul județului Caraș-Severin, existau un număr de 412 unităţi şcolare (120 în mediul urban şi 286 în
mediul rural), cu 7 mai puţine faţă de începutul anului de învăţământ 2018/2019, astfel:




214 grădiniţe ( 66 urban / 146 rural);
163 şcoli gimnaziale (30 urban / 133 rural);
35 licee, colegii etc. (28 urban / 7 rural ).

Din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar numai 18,20 % (75) sunt asigurate cu pază umană, dintre care în mediul urban 39, iar în mediul
rural 36.
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MODUL DE ASIGURARE CU PAZĂ

100

În funcţie de forma de pază asigurată, situaţia se prezintă astfel:

80
Est

60

-62
(15,04%)
cu
pază
proprie
(Urban - 39
/ Rural 36);
-11
(2,66%)
prin
societăţi
specializate
(Urban –
11 / Rural 0);
-2 (0,48%)
cu
pază
mixtă
(Urban – 2
Rural - 0).
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80

75

70

Nord

20
0

62

Trim 1

60
50
40
30
20

11

10

2

0
Total

Vest

40

AN ȘCOLAR 2019-2020

Proprie

Prin societăți
specializate

Mixtă

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Un număr de 111 - 26,94% unităţi de învăţământ preuniversitar sunt dotate cu sisteme de supraveghere video.
În mediul urban procentul este de 9,70% (40), iar în rural de 17,23% (71).
Situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar dotate cu sisteme de supravegherevideo, se prezintă astfel:
 76 (18,44%) atât în interior, cât şi în exterior (Urban-28/Rural-48);
 18 (4,36 %) în interior (Urban-7 / Rural-11);
 17 (4,12%) în exterior (Urban-5 / Rural-12).

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DOTATE CU SISTEME VIDEO DE SUPRAVEGHERE

120
100
80

111

AN ȘCOLAR 2019 - 2020
76

60
40
20

18

17

0

Un număr de 226 (54,85 %) din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar nu dispun de pază umană şi nici de sisteme video.
Dintre acestea, 47 - 11,40% se află în mediul urban şi 179 - 43,44% în mediul rural.
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În acelaşi context, referitor la asigurarea măsurilor de siguranţă pentru elevi şi cadrele didactice, menţionăm faptul că toate
unităţile de învăţământ preuniversitar (412) au gard împrejmuitor, sunt amplasate într-o zonă iluminată corespunzător și niciuna nu se află
într-o zonă periferică/izolată.

ACTIVITĂŢI DERULATE ŞI REZULTATE OBŢINUTE
Pentru asigurarea prezenţei unor elemente din dispozitivele de siguranţă publică pe timpul afluirii şi defluirii elevilor la/de la cursuri, cele 412
de unităţi şcolare au fost repartizate în responsabilitatea structurilor abilitate, astfel:
 poliţie - 396 unităţi de învăţământ
preuniversitar 96,11 % (110 în mediul
urban şi 286 în mediul rural;

Poliție

Jandarmi

Poliție locală

2%2%

 jandarmerie - 6 unităţi de învăţământ
preuniversitar din mediul urban, 1,45%;
 poliţie locală - 10 unităţi de învăţământ
preuniversitar din mediul urban, 2,42%.

96,11%

Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale comise în incinta şi zona adiacentă unităţilor şcolare, la nivelul județului CarașSeverin au fost desfăşurate activităţi specifice, astfel:

participarea poliţiştilor desemnaţi la festivităţile de deschidere a anului şcolar 2019 - 2020, ocazie cu care s-a prezentat şi mesajul
Poliţiei Române adresat cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor.

acordarea sprijinului necesar conducerii unităților de învățământ preuniversitar în vederea elaborării sau reactualizării planurilor de
pază, conform prevederilor Legii 333/2003, cu modificările și completările ulterioare și analizarea stadiului încheierii contractelor de pază;
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organizarea și desfășurarea a 425 acțiuni, din care: 156 pe linia prevenirii absenteismului şcolar, 112 pe linia respectării regulilor de
circulație rutieră și 157 în alte domenii de interes;


realizarea a 167 participări la ședințele cu cadrele didactice;



desfășurarea a 253 activități preventive în cadrul orelor de curs;

 intervenția la 10 sesizări prin SNUAU 112 ( 9 în mediul urban și 1 în rural );
 participarea la 11 întâlniri cu reprezentanții inspectoratelor şcolare judeţene;


realizarea a 26 analize de caz, împreună cu conducerile unităţilor şcolare (20 în mediul urban şi 6 în mediul rural);

 efectuarea a 40 controale asupra modului de întocmire a dosarelor de obiectiv;


participarea la 5 întâlniri, efectuate sub coordonarea prefectului.

EVOLUŢIA CRIMINALITĂŢII SESIZATE
În cursul anului școlar preuniversitar 2019-2020, la nivelul județului au fost sesizate 26 evenimente de natură infracțională comise în mediul
şcolar preuniversitar, în creștere cu 11 față de anul școlar precedent (+73,33 %).
Din totalul acestora, 20 au fost sesizate în mediul urban, iar 6 în mediul rural.
Dintre cele 26 evenimente de natură infracțională, 25 au fost comise în incinta unităților de învățământ și 1 în zona adiacentă unității de
învățământ.
Infracțiunile sesizate în incinta unităților de învățământ au fost comise pe raza următoarelor localități: Reșița – 14 infracțiuni, Caransebeș 2 infracțiuni, Bocșa – 1 infracțiune, Oravița – 1 infracțiune, Moldova Nouă – 1 infracțiune, Domașnea – 1 infracțiune, Secășeni – 1 infracțiune,
Dognecea – 1 infracțiune, Iablanița – 1 infracțiune, Obreja – 1 infracțiune și Bozovici – 1 infracțiune.
Infracțiunea sesizată în zona adiacentă unității de învățământ a fost comisă pe raza municipiului Reșița, respectiv o infracțiune de lovire sau
alte violențe între elevii aceleiași unități de învățământ în zona magazinului din apropiere, în timpul pauzei de la orele de curs.
Referitor la subiecţii acestor infracţiuni, se impun următoarele precizări:
- 25 evenimente au fost comise de către autori cunoscuți și 1 de către autori necunoscuți;
-

din totalul de 30 autori de infracțiuni, 25 sunt elevi, 4 sunt cadre didactice, iar unul are calitatea de părinte al unui elev;

-

din totalul numărului de victime ale infracțiunilor, toate 30 sunt elevi;
Tipologia infracţionalităţii din mediul preuniversitar
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Ponderea infracţiunilor sesizate o deţin „lovirile sau alte violențe (18), agresiunea sexuală – 3, furtul - 2, purtare abuzivă – 1, amenințare – 1
și nerespectarea regimului de deținere al câinilor periculoși sau agresivi – 1.

CAUZE
În urma analizării evenimentelor înregistrate în incinta unităţilor de învăţământ, a rezultat faptul că la baza producerii incidentelor în mediul şcolar
au stat următoarele cauze:

lipsa fondurilor financiare necesare asigurării unităţilor de învăţământ cu pază umană şi sisteme tehnice de supraveghere video;

măsurile sancţionatorii limitate pe care le poate aplica personalul didactic elevilor cu un comportament inadecvat în spaţiul şcolar;

altercaţiile spontane între elevi, produse de cele mai multe ori din motive puerile;

educaţia precară, lipsa de interes a părinţilor şi elevilor faţă de sistemul de învăţământ şi abandonul şcolar constituie premise
favorabile comiterii unor fapte antisociale în incinta sau în apropierea unităţilor de învăţământ;
 lipsa de atenţie şi neglijenţa elevilor faţă de bunurile personale;

numărul mare al unităţilor de învăţământ raportat la numărul patrulelor de siguranţă publică aflate în serviciu la schimburile 1 şi 2
afectează asigurarea prezenţei elementelor de dispozitiv, în zona unităţilor de învăţământ, la intrarea/ieşirea la/de la cursuri a elevilor.

CONCLUZII
1.
Dintre cele 26 evenimente, 25 au fost înregistrate în incinta unităților de învățământ, și doar unul în zona adiacentă unităților de
învățământ, aspect la care a contribuit implicarea eficientă a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
2.
Ponderea faptelor sesizate o reprezintă infracţiunile cu un grad de pericol social redus, respectiv „lovirea sau alte violenţe” (18 infracțiuni
din totalul de 26, reprezentând 73,33 %), acestea fiind comise, în general, între elevii aceleiași unităţi de învățământ, pe fondul unor conflicte
spontane.
3.
Este necesară intensificarea cooperării dintre unitățile de învățământ și autorităţile publice locale în vederea asigurării cu pază şi cu sisteme
de supraveghere video a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică.

SITUAȚIE PRIVIND VIOLENȚA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CATEGORIE ATAC LA PERSOANĂ
An școlar 2019 - 2020
200

CS

Sem I
Sem II
Total
an
școlar

Violențe
fizice
ușoare
fără arme

Lăsarea
fără
ajutor

Fapte
privitoare
la viața
sexuală

Violență
fizică
gravă,
fără
arme

Violență
fizică cu
arme
albe

Violență
fizică cu
arme
de foc

Omor
sau
tentative
de omor

TOTAL

Rural

9
6

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

11
7

2
2

15

0

3

0

0

0

0

18

4

Urban

M
a
s
c
u
l
i
n

Feminin

9 9
5 5

2
2

1
4

4

14

CATEGORIE ATENTAT LA SECURITATEA UNITĂȚII ȘCOLARE
An școlar 2019 - 2020

CS

Sem I
Sem II
Total
an
școlar

Introducer
ea de
persoane
straine

Alarmă falsă

Incendi
ere sau
tentaiv
ă de
incendi
ere

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

CATEGORIE ATENTAT LA BUNURI
An școlar 2019 - 2020

201

Introducere
sau port de
armă albă

Introducere
sau port de
armă de foc

TOTAL

Rural

Urban

Masculin

Feminin

CS

Sem I
Sem II
Total
an
școlar

Însușirea
bunului
găsit

Furt și
tentativă de
furt

Tâlhări
e

Distrugerea
bunurilor unor
persoane

Distrugerea
bunurilor
școlii

TOTAL

Rural

Urban

Masculin

Feminin

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

1
1

0
0

0

2

0

0

0

2

0

2

2

0

CATEGORIE ALTE FAPTE DE VIOLENȚĂ SAU ATENTATE LA SECURITATE
An școlar 2019 - 2020

CS

0

Automutilare

Determinarea
sau
înlesnirea
sinuciderii

Suicid sau
tentaivă de
suicid

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

3
1

2
0

0

0

0

0

4

4

2

0

Total
an
școlar

0

Sem II

0
0

Consum de
droguri

0

Sem I

Consum
de alcool

Trafic
cu
stupefi
ante
sau
alte
subst.
interzis
e

NUMĂR TOTAL ACTE VIOLENȚĂ
An școlar 2019 - 2020
NR.
CRT.

CATEGORIA

1

ATAC LA PERSOANĂ

202

Sem I

Sem II

11

An școlar

7

18

Alte tipuri de
violență

TOTAL

Rural

Mascul
in

Femini
n

1
1

3
1

0
1

2

4

Urban

1

2

ATENTAT LA SECURITATEA
UNITĂȚII ȘCOLARE

1

0

1

3

ATENTAT LA BUNURI

1

1

2

4

ALTE FAPTE DE VIOLENȚĂ SAU
ATENTATE LA SECURITATE

3

2

5

16

10

26

TOTAL

CATEGORII PE LUNI

An școlar 2019 - 2020
Atentat la sec unit
scolare

Atac la persoană
JUDEȚ

CS

SEPT-IAN

FEBR-IUNIE

SEPTIAN

11

7

1

Alte fapte sau atentate la
securitate

Atentat la bunuri

FEBR-IUNIE

0

FEBRIUNIE

SEPT-IAN

FEBRIUNIE

SEPT-IAN

1

1

3

Preaviz
exmatriculare

Exmatricula
re

Scăderea notei la
purtare

2

ELEVI SANCȚIONAȚI PENTRU ACTE DE VIOLENȚĂ
An școlar 2019 - 2020
CS

Observați
e
individuală

Mustrare
scrisă

Retrag
ere
bursă

Mutare
disciplinară

TOTAL

22
7

0

Sem II

19
0

0
0

0
0

0
0

43
35

84
42

Total
an
școlar

19

29

0

0

0

0

78

126

Sem I

203

TOTAL

26

Rural

6

Urban

Mascul
in

19

21

Feminin

5

X. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAŢIONALE
Proiecte europene Erasmus +
Proiecte aprobate în anul 2020
Nr.
crt.
1.

Denumire proiect
OPORTUNITATI
COMUNE
DE
FORMARE
PROFESIONALA SI DEZVOLTARE PERSONALA IN
CONTEXT EUROPEAN.

Programul
de
finanțare

5.

6.
7.
8.
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Data
comunicării
deciziei de
finanțare
2020

LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU
ROŞU

195340

2020

ERASMUS +

LICEUL TEORETIC „TRAIAN
VUIA“ REŞIŢA

195340

2020

RESPECT ENVIRONMENT AND CHERISH TYSELF
- REACT
FROM THOUGHTS TO CODES

ERASMUS+

28.351

2020

2020

21.000

2020

2020

RISCUL DE ABANDON ȘCOLAR-COMPETENȚE DE
ABORDARE INTEGRATĂ PRIN FORMAREA LA
STANDARDE EUROPENE A PROFESORILOR ȘI A
CONSILIERILOR ȘCOLARI
„EUROPRACTICA, ACCES DESCHIS PE PIAȚA
MUNCII”
GRĂDINIȚA INCLUIVĂ- O GRĂDINIȚĂ PENTRU
TOȚI ȘI PENTRU FIECARE
”SUSȚINEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR
PRIN MOBILITĂȚI EUROPENE”

ERASMUS+

COLEGIUL
NAŢIONAL
„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA
COLEGIUL
NAŢIONAL
„MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA
ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
„MIHAI PEIA“ REŞIŢA

41.430

2020

2020

LICEUL
TEHNOLOGIC
„SF.DIMITRIE“ TEREGOVA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT OŢELU ROŞU
COLEGIUL ECONOMIC AL
BANATULUI
MONTAN
REŞIŢA

160.007

2020

2020

17220

2020

2020

181.912

2020

2020

OPORTUNITATI
COMUNE
DE
FORMARE
PROFESIONALA SI DEZVOLTARE PERSONALA IN
CONTEXT EUROPEAN

4.

Data depunerii
cererii de
finanțare

ERASMUS +

2.

3.

Numele inițiatorului

Valoarea
totalăeuro

ERASMUS+

ERASMUS+
ERASMUS+
ERASMUS+

Proiecte aprobate pentru care au fost încheiate contracte de finanțare și se află în implementare în anul școlar 2019-2020

1..

ERASMUS+,OPORTUNITATI SI PROVOCARI 2020!

ERASMUS+

LICEUL BĂNĂŢEAN
OŢELU ROŞUL

474266

Data
depunerii
cererii de
finanțare
2019

2.

FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA IN
CONTEXT EUROPEN
STEP TO STEP TOWARDS TO DIGITAL LEARNING

ERASMUS+

LICEUL BĂNĂŢEAN
OŢELU ROŞUL
LICEUL BĂNĂŢEAN
OŢELU ROŞUL
COLEGIUL TEHNIC
REŞIŢA

9767

2019

2021

25500

2019

2021

68339

2019

2021

2019

2021

2010

2021

2019

2021

Nr.
crt.

3.
4.

Denumireproiect

”MOBILITĂTILE EDUCATIONALE OPORTUNITATI DE ANGAJARE PE PIATA MUNCII
PENTRU VIITORII ABSOLVENȚI”
INCLUZIUNE ȘI DIVERSITATE LA NIVEL
EUROPEAN

5.
6.

WE KNOW TO TOLERATE
ȘCOALA-CENTRU DE PREVENIRE A
ABANDONULUI ȘCOLAR

7.

Programul de
finanțare

ERASMUS+
ERASMUS+
ERASMUS+
ERASMUS+
ERASMUS+

8.

”MOBILITĂȚI EUROPENE PENTRU SERVICII DE
CALITATE

ERASMUS+

9.

TRANSITION TO A SUCCESS CARRIER

ERASMUS+

Numele inițiatorului

Valoarea
totală euro

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 12325
PRELUNGIT NR.4
CARANSEBEŞ
LICEUL TEORETIC
25560
„TRAIAN VUIA“ REŞIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC
2550
„SF.DIMITRIE“
TEREGOVA
COLEGIUL ECONOMIC AL
305.386
BANATULUI MONTAN
REŞIŢA
LICEUL TEORETIC
152810
„TRAIAN VUIA“ REŞIŢA

Data la
care se
încheie
proiectul
2021

2019

2021

2019

2021

Pentru promovarea programului Erasmus+ și informarea potențialilor beneficiari, s-au utilizat următoarele metode / instrumente / canale de
comunicare:
 Acţiuni de diseminare a noilor informaţii în cadrul întâlnirilor de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ, cu responsabilii de proiecte și programeconsilierii educativi din unitățile de învățământ, cu metodiştii Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi ai Casei Corpului Didactic Caraș-Severin;
 Transmiterea săptămânală de informaţii utile (oferte de parteneriat / adrese de parteneri, anunţuri importante/lansări de proiecte, termene, organizare
webinare) prin sistemul informatic de corespondenţă, conform procedurilor interne la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin;
 Pagina web a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş – Severin;
 Poşta electronică;
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Convorbiri telefonice, pentru consiliere și informare în situații punctuale.

În anul școlar 2019-2020, semestrul I, s-au organizat acțiuni de promovare a programului Erasmus+, transmitere de informatii, acordare de
consultanță:
Nr.
Institutii/organizatii de
Tipul activitatii
Data
Loc de desfasurare
Nr. de participanti
crt.
provenienta
1.
Consfătuirea județeană în domeniul 18.09.2019 I.S.J Caraș-Severin
108
consilieri Grădinițe, școli gimnaziale, colegii și
proiectelor educaționale și educației
educativi/coordonatori de licee teoretice și tehnologice din
permanente
proiecte și programe
mediul urban și rural, CSEI-uri,
CJRAE, Palatul Copiilor, CCD CS
2.
Sedința Consiliului de Administrație al 18.10.2019 Inspectoratul
Școlar 13 membri ai Consiliului de Inspectoratul Școlar Județean CarașInspectoratului Școlar Județean CarașJudețean Caraș-Severin – Administrație
al Severin,
Severin –
Sala de ședințe
Inspectoratului
Școlar Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Prezentarea Programului Erasmus+ /
Județean Caraș-Severin
Consiliul Județean Caraș-Severin

Apelul 2019 și aprobarea Graficului de
monitorizare a proiectelor Erasmus+

3.

Organizare info Erasmus Day

13.10.2019

Scoala Gimnazială nr 7
Reșița

20 cadre didactice, 2
reprezentanți
ai
administrației locale

4

Ziua Invatării Nonformale

14.10. 2019

Galeria de artă Corneliu
Baba, Caransebeș

30 Cadre didactice, 40
elevi, Editura Brumar,
Boszormeny
Zoltanscriitor

5

Participare saptamana VET

22.11.2018

Liceul Tehnologic
Trandafir Cocârlă
Caransebeș

30 cadre didactice
25 de elevi

6

Participare saptamana VET

23.11.2018

Liceul Bănățean Oțelu Roșu

30 de cadre didactice,15
elevi

8

Ședința de lucru cu inspectorii școlari –
procedură privind implementarea și
monitorizarea proiectelor Erasmus+ ,
ediția 2

04.01.2019

Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin –

15 inspectori școlari
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Sala de ședințe

Reprezentanți Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin
Primăria Reșița
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Reprezentanți Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin
Primăria Caransebeș
Editura Brumar, Boszormeny Zoltanscriitor
Reprezentanți Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin
Primăria Caransebeș
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Unități de învățământ din Oțelu
Roșu, Mehadia,Teregova, Băile
Herculane, Caransebeș, Consiliul
Local Oțelu Roșu,
Primăria Oțelu Roșu
Inspectoratul Școlar Județean
Caraș-Severin

S-au organizat cursuri de formare pentru scriere de proiecte:
Nr.
Titlul cursului
Data/nr. de ore
Loc de desfasurare
crt.
1.
Seminar de scriere a proiectelor
31.01.2019
Colegiul Economic al
Erasmus+ - Paeteneriat Strategic”
5 ore
Banatului Montan,
Reșița

Nr. de participanti
20 cadre didactice

Institutii/organizatii de
provenienta
Grădinițe,
școli
gimnaziale,
licee
teoretice și tehnologice din mediul urban
și rural, CSEI-uri,
Inspectoratul Școlar Județean CarașSeverin,

Pentru monitorizarea proiectelor în derulare, în cadrul vizitelor în școli, am inițiat discuții cu echipele de proiect, interviuri cu participanții la mobilități,
interviu cu directorii unităților de învățământ, discuții cu elevii care au participat la mobilități. De asemenea, am realizat două reuniuni cu beneficiarii proiectelor,
vizând aspecte din domeniul managementului de proiect și desk-monitoring: telefonic, prin email, ori de câte ori a fost nevoie.
S-au efectuat misiuni de monitorizare on-the-spot:
Numărul proiectului
Tipul proiectului
si domeniul vizat
Nr.
Perioada de
Comenius/LdV/Grundtvig
Data
Nume instituție vizitată
(școlar, VET, educatia
Titlul proiectului
crt.
implementare
/Tineret/Erasmus+ KA1/
vizitei
adultilor, tineret,
Erasmus+ KA2
crosssectorial)
1
Gradinita PP Floarea Soarelui 2016-1-RO01-KA102Formare profesională de
2018-2019
Erasmus+ KA1
14.10.2019
Reșița
024000 (VET)
calitate prin mobilități
2

Scoala Gimnaziala NR 2Reșița

2016-1-RO01-KA102024107(VET)

3

Liceul Tehnologic Sf. Dimitrie
Teregova

2016-1-RO01-KA102023532 (VET)

europene
Foemare profesionala de
calitate prin mobilitati
europene

Proiect de parteneriat
strategic in domeniul
educatiei

2018-2019

Erasmus+ KA1

17.11.2019

2018-2019

Erasmus+ KA1

23.01.2020

Dintre proiectele monitorizate, poate fi considerat o bună practică:
Proiectul 2017-1-PL01-KA219-038484_3,cu titlul„Future,Work,Home-today`s planning, tomorrow`s realization ”, implementat de Școala
Gimnazială

Nr. 2 Reșița poate fi considerat un exemplu de buna practică

1. Impact:
Elevii:
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Elevii au fost implicați în toate etapele proiectului, unii dintre ei participând la mobilitate în calitate de gazde, iar ceilalți, la activitățile de proiect din cadrul
școlii, la pregătirea materialelor de prezentare, la traducerea materialelor, la realizarea tuturor creațiilor și machetelor,filmulețelor sau prezentărilor power
point.
Proiectul a promovat egalitatea de şanse și integrarea socială, întrucât au existat elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi provenind din familii cu
venituri modeste, elevi din grupuri dezavantajate, provenind din familii monoparentale sau din familii dezbinate, cu părinţi plecaţi în străinătate sau din mediul
rural.
Prin participarea la proiect, s-au dezvoltat relaţii interpersonale bazate pe respect şi consideraţie între elevi și între elevi și profesori. Participanţii au acumulat
experienţe noi în timpul desfăşurării activităţilor din proiect şi au oferit exemple de bună practică pentru ceilalţi elevi.
Competențele obținute prin participarea la proiect au deschis drumul către integrarea mai facilă a acestor elevi în societate şi, de asemenea, au ajutat
considerabil la creşterea stimei de sine, a încrederii în propriul potential, la dezvoltarea personala si profesionala, la diversificarea optiunilor privind un parcurs
educational pentru viitor.
Elevii au înțeles importanţa învățării limbilor străine, a utilizării IT în comunicare, ceea ce, fără îndoială, a condus la creşterea încrederii şi respectului de sine
pentru fiecare dintre ei în parte. Aceștia şi-au lărgit orizontul spiritual și cultural, au dezvoltat o atitudine pozitiva față de Uniunea Europeană și valorile europene.
Activitatea desfășurată în grupuri internaționale mixte a contribuit la consolidarea identității europene, a spiritului civic, dar și a cetățeniei europene active.
Instituția de învățământ:
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice a fost evidențiată prin experimentarea cooperării europene. Munca în echipă, cu sarcini de lucru similare a
facilitat înţelegerea necesităţii unei comunicări eficace între şcolile implicate în proiect, prin împărtăşirea experienţelor de predare, o mai bună înţelegere
a istorieifiecărei ţări într-un context european lărgit, o atitudine pozitivă asupra diversităţii religioaseşi culturale. A sporit încrederea cadrelor didactice în
eficiența și rolul formativ al proiectelor europene, astfel crescând motivația şi interesul cadrelor didactice din şcoală pentru accesarea fondurilor europene.
Comunitatea locală:
-

A crescut prestigiul şcolii în context local / județean / national/ european;

Prin toate activitățile sale derulate, proiectul a contribuit la creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală, făcându-se cunoscut atât prin intermediul massmediei locale, cât și al întrunirilor cu reprezentanți ai autorităților locale.
Proiectul a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea imaginii școlii prin promovarea acesteia la nivel european, prin articolele apărute în presa europeană,
referitoare la activitățile desfășurate.
A contribuit la creșterea încrederii în institutia școlară ca ofertant pe piața educațională a orașului și a județului;
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2. Transferabilitate
Produsul final (platforma educațională în lucru „Future,Work,Home-today`s planning,tomorrow`s realization ”) este și va fi utilizată în școală de
către cadrele didactice, la toate nivelurile de învățământ, dar și de către părinți și cadre didactice de la alte instituții de învățământ:
-

în procesul de predare-învățare la orele de curs (istorie, geografie, IT, științe sociale, limbi straine, arte, religie);

-

suport de curs/ materiale auxiliare pentru disciplinele opționale din Curriculum-ul la Decizia Școlii (”Prietenul meu, calculatorul”)

-

mijloace de promovare a școlii si de informare a comunității locale;

-

ambientarea spațiului educațional.
De asemenea, în cadrul cercurilor pedagogice au fost organizate work-shop-uri de prezentare și utilizare în procesul didactic a produsului proiectului.

3.

Inovatie

Proiectul utilizează metode de lucru inovatoare și activități originale, care au dus la noutăți în termeni de rezultate:
A fost realizată PLATFORMA ELECTRONICĂ cu titlul “Future, work, home - today’s planning, tomorrow’s

realization”.Aceasta este oplatformă în

lucru, de tip e-learning,ce sprijină procesul de învăţare individuală şi permite tuturor utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online
de dezbatere, pe tema proiectului “Future, work, home - today’s planning, tomorrow’s realization”A fost adoptată de unităţile noastre de învăţământ
partenere în proiect ca o alternativă la educaţia tradiţională, ea va putea completa activitatea didactică din şcoală, dar nu o va putea înlocui.Utilizând această
platformă educațională elevii pot încărca machete ale sălilor de clase, camere personale sau alte tipuri de încăperi, realizate în AUTOCAD, program utilizat în
proiectarea planurilor de construcție în două dimensiuni.
4. Sustenabilitate
Unitatea de învățământ a propus realizarea unor activități pentru asigurarea sustenabilității:


Înființarea unui platforme ”VOXPUBLICA” unde vor fi realizate blog-uri ale participanților unde aceștia vor putea posta comentarii și opinii referitoare la
experiențele lor din cadrul proiectului;



Organizarea unei sesiuni de comunicări științifice pe tema: ” Punți de prietenie și colaborare prin intermediul Proiectelor Europene”.

5. Comunicare
Activitățile și rezultatele proiectului au o prezență vizibilă și sunt cunoscute și înțelese de un public larg, fiind comunicate în diferite moduri:
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Articole pe site-ul școlii



Articole în media locală (argumentcs, infocs, reper24, Banat TV)



Informări/prezentări în ședintele Consiliului Profesoral, Consiliului Elevilor, Adunării generale a părinților, reuniuni de lucru;



Ateliere de lucru în cadrul proiectelor/activităților extrașcolare din Calendarul Activităților Educative Regionale și Calendarul Activităților Educative
Județene pentru anul școlar în curs și pentru anii școlari viitori;

6. Management
În perioada derulării proiectului, echipa de gestiune a demonstrat un management corect, neexistând reclamații sau plângeri în școala privind
implementarea. Echipa a lucrat eficient, respectând si achitându-se de responsabilitățile specifice, sarcinile au fost clar asumate, a existat o foarte bună comunicare
in interiorul echipei, cu colectivul de cadre didactice si cu conducerea scolii. Au fost respectate toate capitolele prevăzute în formularul de aplicație (scop, obiective,
calendar, evaluare/monitorizare, diseminare), toate regulile specifice unui parteneriat de tip KA2, inclusiv cele financiare. S-a menținut o comunicare permanentă
și eficientă cu inspectorul responsabil din cadrul ISJ Caraș-Severin și cu ANPCDEFP.
III. Valorizarea proiectelor s-a realizat prin diseminarea rezultatelor invatarii si produselor proiectelor


Diseminarea prin mass- media locală;



Diseminare în revista CCD Caraș-Severin ,,Școala Caraș-Severineană”- seria III, nr. 5, mai 2019 și în buletinele informative lunare;



Colaborare cu Biroul Erasmus+ din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița -”România de 11 ani membră a Uniunii Europene realități și provocări”
prin acțiuni desfășurate în perioada 9-11 mai 2019, în cadrul Săptămânii Erasmus+ în județul Caraș-Severin.

Pentru valorizarea proiectelor , pentru diseminarea rezultatelor invatarii si produselor proiectelor
a. Diseminarea prin mass - media locală.
b.
c.

Diseminare în revista CCD Caraș-Severin ,,Școala Caraș-Severineană”- seria III, nr. 4, ianuarie 2019 și în buletinele informative lunare.
Diseminare pe paginile site-urile unităților de învățământ coordonatoare/partenere și pe site-ul ISJ Caraș-Severin;

d. Organizarea unor acţiuni de diseminare a rezultatelor învățării și a produselor proiectelor europene / a exemplelor de bună practică în cadrul şedinţelor cu
directorii, şedinţelor Comisiilor metodice şi a Cercurilor pedagogice, la nivel local şi zonal, precum şi prin lectorate şi întâlniri cu părinţii şi cu reprezentanţi
ai autorităţilor locale şi judeţene, la nivelul unităților de învățământ.
Cooperare cu alte retele



Colaborarea cu rețeaua de formatori Erasmus+ a vizat:
-
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promovarea si desfășurarea, Atelier MobilitatE+, Formare Profesională (VET), Reşiţa, judeţul Caraş Severin.

XI. ACTIVITATEA PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CARAŞ-SEVERIN
ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DIN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 se prezintă astfel:
 Consiliere individuală/ de grup a preşcolarilor/ elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice
- exceptând activitățile la distanță desfășurate în perioada suspendării cursurilor CONSILIERE INDIVIDUALĂ
I.1 Număr de beneficiari
Număr de persoane distincte
care au beneficiat
de consiliere individuală

Nivel
preșcolar

PREȘCOLARI / ELEVI
Nivel
Nivel
primar
gimnazial

Nivel
liceal

An școlar 2019-2020

222

286

782

546

PĂRINŢI

614

CADRE
DIDACTICE
774

I.2. Date statistice
Nr. crt.

Indicatori de performanţă
Beneficiari
Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la
cabinetul de asistenţă psihopedagogică***

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale
şi de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul
școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare,
inclusiv cu copiii cu CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea
creativității (se include prevenirea eșecului școlar,a
absenteismului/ abandonului școlar)
Orientarea carierei
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen(se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, atraficului de ființe)

1
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ELEVI
(în cabinet)

PĂRINŢI
(în cabinet)

CADRE DIDACTICE
(în cabinet)

Nr. elevilor consiliaţi
individual

Nr. părinţi consiliaţi
individual

Nr. cadre didactice consiliate
individual

372

94

86

571

262

295

344
271

106
45

141
76
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64

72

- altele =

160
***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă
înregistrată în unitatea dvs.
2

(Ierarhizați problematica/ cazuistica înregistrată în unitatea
dvs., pe o scală de la 1 la 10, acordând 10 puncte problemei
cu cea mai mare frecvență și 1 problemei cu cea mai mică
frecvență)

3

Copii cu CES (cu certificat de orientare școlară și profesională)

4

Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate/remigrați

5

Copii în risc de abandon școlar

43

112

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare
personală
9
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor
emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a
dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES)
10
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/
dezvoltarea creativității (se include prevenirea eșecului
școlar,a absenteismului/abandonului școlar)
9
Orientarea carierei
8
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen(se include
prevenirea consumului de substanțe cu risc, atraficului
de ființe)
7
- altele =
7
Nr. cazuri în unitatea
Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică
şcolară (+arondări)
488
182
Nr. cazuri în unitatea
şcolară (+arondări) –
Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică
preșcolari/elevi
1979
283
Nr. cazuri în unitatea
Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică
şcolară (+arondări)
140
97

CONSILIERE DE GRUP
II.1.Număr de beneficiari
PREȘCOLARI / ELEVI
Consiliere de
grup în
Nivel preșcolar
cabinet
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Nivelprimar

Nivel gimnazial

Nivel
liceal

PĂRINŢI

CADRE DIDACTICE

Nr.
grupuri

Nr.
preșcolari

Nr.
grupuri

Nr.
elevi

Nr.
grupuri

Nr.
elevi

Nr.
grupuri

Nr.
elevi

Nr.
grupuri

Nr.
părinţi

Nr.
grupuri

50

431

79

609

173

2166

183

2202

95

816

105

II.2. Activităţi de consiliere de grup
Nr.
Tematica activităților de consiliere de grupla clasă cu preșcolarii/elevii
crt. (de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, activități formale, nonformale
ș.a)
1
Auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală
2
3

Număr total
beneficiari

169

3211

296

5624

96

1728

4

Orientarea carierei

134

2649

5

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea consumului de substanțe cu risc, a
traficului de ființe)

152

2584

Nr.
crt.

Tematica activităților de consiliere de grup cu cadrele didactice (work-shop-uri, alte activități)

Număr total
activități

Număr total
beneficiari

1

Auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală

26

234

2

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu
CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității
(se include prevenirea
eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar)

30

270

21

189

3
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Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu
CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității
(se include prevenirea
eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar)

Număr total
activități

4

Orientarea carierei

27

243

5

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea consumului de substanțe cu risc, a
traficului de ființe)

23

208

Nr.
cadre
didactice
519

Observaţii/
rezultate

Observaţii/
rezultate

Nr.
crt.

Tematica activităților de consiliere la clasă cu părinții (lectorate, participare la ședințele cu părinții la
invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.)

Număr total
activități

Număr total
beneficiari

1

Auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală

27

432

32

480

17

255

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu
CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității (se include prevenirea eșecului
școlar, a absenteismului/abandonului școlar)

2
3
4

Orientarea carierei

20

320

5

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea consumului de substanțe cu risc, a
traficului de ființe)

24

356

II.3. Programe/activități de consiliere de grup
II.3.1. Tematica abordată
Tematica programelor de consiliere de grupla clasă cu preșcolarii/elevii
Nr.
crt.
1
2

3
4
5

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de
comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a
violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu
CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității
(se include prevenirea eșecului școlar,a absenteismului/abandonului
școlar)
Orientarea carierei
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen(se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, atraficului de ființe)

II.3.2. Detalierea programelor/activităților de consiliere de grup
Nr. Titlul programului de consiliere de grup a elevilor
crt.
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Număr
total programe/
activități

Număr total
beneficiari
programe/activități

12

688

9

257

2
6

46
455

10

1079

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Grup țintă

Durata
(număr
ore)

Nr.
beneficiari

Observaţii/
rezultate

Observaţii/
rezultate

1
2
3

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de
comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței
domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității
(se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului
școlar)

urban/rural

preșcolari/elevi

36

688

urban/rural

preșcolari/elevi

15

257

urban/rural

preșcolari/elevi

2

46

4

Orientarea carierei

urban/rural

preșcolari/elevi

24

455

5

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe)

urban/rural

preșcolari/elevi

37

1079

Nr.
crt.

Titlul programului de consiliere de grup a părinților

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Grup țintă

Durata
(număr
ore)

Nr.
beneficiari

1

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală

urban/rural

părinți

6

93

urban/rural

părinți

2

50

urban/rural

părinți

5

73

2
3
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Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de
comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței
domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității
(se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului
școlar)

4

Orientarea carierei

urban/rural

părinți

19

274

5

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe)

urban/rural

părinți

14

240

Nr.
crt.

Titlul programului de consiliere de grup a cadrelor didactice

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Grup țintă

Durata
(număr
ore)

Nr.
beneficiari

1

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală

urban/rural

cadre didactice

3

40

2

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de
comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței
domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES)

urban/rural

cadre didactice

1

14

Observaţii/
rezultate

Observaţii/
rezultate

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității
(se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului
școlar)

urban/rural

cadre didactice

4

68

4

Orientarea carierei

urban/rural

cadre didactice

4

28

5

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe)

urban/rural

cadre didactice

2

35

3

II.3.3. Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară
Număr de activităţi/programe de informare, prevenire și consiliere
Număr de preșcolari/elevi consiliaţi individual
Număr de preșcolari/elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă)
Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive /
violente)
Număr de cadre didactice consiliate
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere

143
175
1270
171
149
117

II.4. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii
Tabel 1
Județul

Perioada

Număr de preșcolari/ elevi care au beneficiat
de servicii de orientare a carierei

CarașSeverin

Total

Sem. I
An școlar
2019-2020
Sem. II

216

DIN CARE:
Nr. elevi
clasa a VIIIa

3214

1995

Nr. elevi
din ÎPT
(învățământ
profesional și liceu
tehnologic)
1219

559

338

221

Buget alocat pentru activitatea de consiliere
psihopedagogică
(buget alocat pentru cheltuieli de personal
profesori consilieri școlari+buget alocat pentru
derularea de activități/proiecte pentru orientarea
carierei)
lei
Total
DIN CARE:
Buget alocat
Buget alocat
pentru orientarea
pentru
carierei elevilor de orientarea
clasa a VIII-a
carierei elevilor
din ÎPT

An școlar
2019-2020
TOTAL:

3773

2333

1440

Tabel 2
Județul

Perioada

Tipurile de activităţi de consiliere a carierei
derulate cu :
Elevii de
clasa a VIII-a

CarașSeverin

217

Sem. I
An școlar
2019-2020

Sondarea opțiunilor școlare
ale elevilor de clasa a VIII-a
în vederea fundamentării
Planului de școlarizare
pentru anul școlar 2020 2021
Prezentarea ofertei
educaţionale pentru elevii
de clasa a VIII-a
Informare cu privire la
posibilul traseu educational
al elevului absolvent de
clasa a VIII-a
Consilierea de grup și
individuală a elevilor care
au solicitat informații
despre diferite
meserii/profesii
Informare despre specificul
unor meserii/profesii prin
apelarea la diferite surse

Elevii din ÎPT

Progam de
remediere
ROSE
Elevi din clasele
IX-XII de la Liceul
Tehnologic
”Sfântul Dimitrie”
Teregova
participanți în
Proiectul CNFISFDI-2019-0612

Organizarea de campanii, vizite,
work-shopuri împreună cu familiile
copiilor în situație de risc
DA/NU Dacă DA, vă rugăm să
detaliați

DA

Consilierea părinților ai
căror elevi se află în
situații de risc

Observații/ comentarii
(inclusiv informații cu referire
la sursele de finanțare)

Proiect național cu finanțare
Proiectul CNFIS-FDI-20190612 ”UEMR-pol de educație și
consiliere pentru studenți și
absolvenții de liceu din mediile
defavorizate”, eveniment
”Zilele carierei mele”

Cererea de pe piața muncii a
calificărilor pentru anul școlar
2020 – 2021

(Profile ocupaționale, COR,
etc.)
Identificarea aptitudinilor in
vederea luării unei decizii
informate vizând opțiunile
școlare
Utilizarea Platformei CCP
online
Vizită la licee în săptămâna
meseriilor
Aplicare teste de interese
Activitate de autocunoaștere
în
vederea
identificării
abilităților și aptitudinilor ce
necesită a fi dezvoltate,
necesare unei cariere de
pădurar
Promovarea claselor de
învățământ profesional și
tehnic
ale
Liceului
Tehnologic ”Nicolae Stoica
de Hațeg” Mehadia, în
randul elevilor de clasa a
VIII-a din zona Băile
Herculane
Informare
site
www.go.ise.ro
Piața muncii din Romaniaprincipalii
angajatori
repartizați
pe
zone
geografice
Prezentarea
avantajelor
învățământului profesional
dual;
Proiect Cariera mea. Eu
încotro? – 5 ore pentru
consilierea elevilor de grup,
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opțiunile pentru carieră,
aptitudini, traseu profesional
Informare:,,Rolul scolii si al
familiei
in
orientarea
profesionala a elevilor –cls. a
VIII-a
Consiliere de grup prin CSAP
în colaborare cu 5 cadre
didactice participante la
cursul de formare din Italia,
Bolognia (noiembrie 2019)
Implementare
proiect
Erasmus+, Școala-centru de
prevenire a abandonului
școlar,
2019-RO01-K101062832
Școala duală reșițeană
Sem. II
An școlar
2019-2020
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,,Alegerea profesiunii la
cumpăna dintre aspiratie si
implinire”
,,Meseria - cale spre succes”
,,Meserie,
profesie,ocupatie”chestionar;
Aplicare chestionare privind
opțiunile de liceu (STUDIU
OSP);
Aplicare
de
teste
și
chestionare (CEI-chestionar
interese,
CD-Chestionar
capacitate decizională);
Aplicare chestionar Holland
și SP13;
Consiliere individuală și de
grup pe teme de carieră
(Hexagonul intereselor, Cât
de bine te cunoști?, Ce

Cu finanțare parțială (Primăria
Reșița), promovarea în școli a
învățământului profesional
dual

Cunoaşterea si
autocunoaşterea
orientării
profesionale a
elevilor de liceu”;
Activități derulate
în cadrul
Campaniei
,,Meseria face
diferența:Am
valoare!,.Deciziile
sunt la noi !

DA

Vizite la operatorii
economici cu care școala
are contract în vederea
efectuării practicii.

meserie ți se potrivește?,
Copacul abilităților, etc.);
Campania Meseria face
diferența;
Aplicare
și
interpretare
chestionare de evaluarea a
intereselor
(Holland
Cognitrom);
Aplicare CCP Online
Prezentare oferte
educaționale;
Vizite
la
Liceul
Tehnologic”Constantin Lucaci” Bocsa.
identificarea valorilor de
muncă;
completarea planului de
carieră;
Prezentarea Broșurii de
admitere în învățământul
liceal și profesional pentru
anul școlar 2020-2021.
Situația evaluării psihosomatice
An școlar

2019-2020

Nr. total
copii
evaluați

146

Nr. recomandări pentru:

Nr. total
profesori
implicați

clasa
pregătitoare

grupa mare
grădiniță

evaluare
SEOSP

143

3

0

42

Nr. copii evaluați în vederea retragerii – dintre
care:
Retrași
din
clasa
pregătitoare
0

Participarea la alte activităţi didactice complementare: seminarii, simpozioane, cursuri de formare, alte activități:
IV.1. Activități de formare/ dezvoltare profesională
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Retrași
din
clasa I
0

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

221

Număr participanți
Profesori
Profesori
consilieri școlari logopezi

Denumirea cursului/ programului

Furnizorul

Fenomenul violenței de la
delimitări conceptuale, la
prevenție și intervenție eficiente
Rolul profesorului în proiectarea
educației diferențiate
Competențe digitale cu resurse
deschise TI&C
Educație nonformală și tehnici
alternative de învățare
Inovații curriculare în
învățământul primar
Folosirea TIC în procesul de
evaluare
Inteligență emoțională și
leadership
Experimentarea jocurilor în clasă
și în afara ei

Asociația pentru Dezvoltarea
serviciilor sociale și Educaționale
Catharsis, București
Casa Corpului Didactic CarașSeverin
Uniunea profesorilor de
Informatică din România
Asociația „Start pentru formare”

1

Asociația „Start pentru formare”

1

Casa Corpului Didactic CarașSeverin
As Lideri de Elită

1

Casa Corpului Didactic CarașSeverin
Casa Corpului Didactic CarașSeverin
Asociația Dascălii Emeriți Bacău
Casa Corpului Didactic CarașSeverin
Casa Corpului Didactic CarașSeverin

1

Dezvoltarea abilităților de viață
Împreună pentru educație
De la joc la învățare, dezvoltăm
gândirea
Inițiere în utilizarea suitei
Microsoft Office, programul Word
(procesare text)
Tratarea diferențiată a elevilor,
responsabilitatea unei școli
moderne
Cultura informației:
adaptarea competențelor de
lectură documentară la societatea
digitală

32
1
1

1

1
1
1
6

Casa Corpului Didactic CarașSeverin CCD Caraș-Severin

1

Casa Corpului Didactic CarașSeverin CD Caraș-Severin

1

9

Buget alocat de
CJRAE

8580

15
16
17
18
19
20

Training pentru voluntari în
cadrul
proiectului Și noi avem drepturi
Curs formare în cadrul
proiectului Alegeri Sănătoase
Curs de dezvoltare personală
Strategii de învățare experențială
Combaterea traficului de
persoane
Management educațional-soluții
inovatoare in educație

Organizația Salvați Copiii-filiala
Caraș-Severin

1

Organizația Salvați Copiii-filiala
Caraș-Severin
Primăria Municipiului Reșița
Fundația Noi Orizonturi Cluj
Napoca
Agenția Regională pentru
Combaterea Traficului de
Persoane Timișoara
Universitatea tehnica Chisinau

1
1
1
1
1

IV.2. Alte activități (consilieri școlari, logopezi)

V.
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Număr participări la simpozioane,
sesiuni de comunicare

Număr articole/cărți publicate

Număr de apariții la radio, TV,
media

14

20

2

Activităţi de voluntariat etc.

Campania umanitară “Ajut cu plăcere, dăruiesc cu bucurie!”
Târgul de toamnă , 5 octombrie - editia 2019 , zi cu semnificatie deosebită –roadele toamnei oferite comunității de elevii Liceului Tehnologic ,, Mihai Novac ”Oravita
,,Dependența și abuzul de substanțe”-actiune ale ,,Campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor si violentei asupra copiilor și tinerilor” , inițiativa a FICE Romania
, ediția a VII- a – sesiune de informare si conștientizare asupra fenomenului dependenței de substanțe considerate interzise – Lic. Tehnologic ,,Mihai Novac”
Oravita ;














Proiect de suflet ,,Salvati Batranii ”- Sanatoriul Marila- Anina ” - acțiune caritabilă menită să aducă un strop de bucurie bătrânilor aflați în această situație grea
în preajma sărbătorilor de iarnă – realizată de Lic. Tehnologic Mihai Novac Oravița cu sprijinul Spitalului Orăsenesc Oravița , partenerul nostru în acest proiect
de suflet
1 Decembrie 2019- ,,Sărbătorim românește !”- sărbătorirea zilei naționale a fost o oportunitate de afirmare a valorilor educaționale și culturale promovate de
Școala Gimnazială ,,Romul Ladea ” Oravița;
Spectacol caritabil ,,Moș Crăciun dăruiește” – editia a VI –a in vederea strângerii de fonduri pentru elevii care provin din familii defavorizate.
Suflet pentru suflet
Why we love dogs
Colectare fonduri de Crăciun, pentru elevii școlii care provin din medii defavorizate;
Vizite la azilul de batrani din Otelu Rosu, Glimboca, Implicare in activitati umanitate
Săptămâna legumelor donate, Zilele toamnei;
Participare ca voluntar la activitățile lunii decembrie ale Asociației Tinerilor Ortodocși ATOR filiala Baile Herculane
Activitate de voluntariat in cadrul SNAC ;
Activități de informare a elevilor cu tema Împărtășește zâmbete, NU violență! în calitate de voluntar Salvați Copiii-filiala Caraș-Severin
Implicare în activități Salvați Copiii-filiala Caraș-Severin-Ziua Internațională a Drepturilor Copilului-20 noiembrie 2019

VI. Activitate în perioada suspendării cursurilor
1. Acordarea de servicii de asistenţă psihopedagogică la distanță pentru preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre didactice, la solicitare
După tipul
activității:
Număr
total
activități

Nr.
activită
ți
individu
ale

Nr.
activit
ăți de
grup

Nr. dispozitive utilizate, din
care:

Tematica activităților
1. Activ
de
autocu
noașter
e/
intercu
noașter
e

2.
Management
ul emoţiilor
şi
dezvoltarea
abilităţilor
emoţionale şi
de
comunicare

3.
Managemen
tul învăţării/
dezvoltare
cognitivă/
dezvoltarea
creativității

4.
Orient
area
carier
ei

5.
Educaţi
a
pentru
un stil
de
viaţă
sanoge
n

6.
Activit
ăți
metod
ice

7.
Obliga
ția de
catedr
ă

Telef
oane
inteli
gente

Table
te

Lapto
p-uri

Nr. beneficiari, din
care:

Nr. platforme/ aplicații utilizate, din care:

PCuri

Ema
il

Whats
App

Zoo
m

Google
classro
om

Goo
gle
meet

Livre
sq

Sky
pe

Alte
aplic
ații

Copii/E
levi

Părinț
i/
tutori

Cadre
didact
ice

PROFESORI CONSILIERI ȘCOLARI
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

4855

1752

3103

764

1138

725

732

539

153

804

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

X

8904

1846

836

Activitatea Centrului Logopedic Interșcolar
În anul școlar 2019/2020 Centrul Logopedic interșcolar a funcționat cu un număr de 13 posturi de profesor logoped, după cum urmează:
- 5 posturi profesori logopezi în Reșița
- 2 posturi profesori logopezi în Caransebeș
- 1 post profesor logoped în Bocșa
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- 1 post profesor logoped în Oravița
- 1 post profesor logoped Moldova Nouă
- 1 post profesor logoped Anina-Bozovici
- 1 post profesor logoped Oțelu-Roșu
I. Obiective prioritare stabilite în conformitate cu obiectivele regulamentului – cadru privind organizarea şi funcționarea CLI, evaluarea
gradului de realizare a acestor obiective (realizare integralǎ sau parţialǎ):
1. Identificarea, depistarea şi diagnosticarea copiilor din zona de intervenţie logopedicǎ;
2. Înregistrarea copiilor cu tulburări de limbaj în fişele de depistare avizate de directorul unităţii în care s-a făcut depistarea;
3. Convocarea copiilor cu tulburări de limbaj la cabinet, pe baza acordurilor semnate de catre parinti ;
4. Examinarea logopedicǎ completǎ şi psihopedagogică a copiilor consiliaţi;
5. Formularea diagnosticului şi stabilirii unui plan de interventie pentru fiecare copil evaluat;
6. Proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare identificate;
7. Intervenţia terapeutic - recuperatorie în concordanţǎ cu diagnosticul logopedic al copiilor examinaţi;
8. Evaluarea periodicǎ a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de intervenţie.
II. Realizarea documentelor de evidenţǎ a copiilor cu tulburări de limbaj, evaluarea gradului de realizare a acestor documente (realizare
integralǎ sau parţialǎ):
1. Fişe de depistare;
2. Registre de evidenţǎ a copiilor cu tulburări de limbaj care sunt consiliaţi/pe an şcolar;
3. Registre de evidenţǎ a prezenţei copiilor la şedinţele de corectare programate;
4. Fişa logopedicǎ;
5. Programe de terapie logopedicǎ pe tip de tulburare.
6. Fise de evaluare
III. Centralizarea datelor privind cazuistica:
An școlar Tulburǎri de Tulburǎri de Tulburǎri ale Tulburǎri de Tulburǎri Tulburări de limbaj
pronunţie/ ritm şi fluenţǎ limbajului dezvoltare a de voce
asociate cu
articulare
a vorbirii
scris-citit
limbajului
Sindrom Down, autism

Alte tulburări
(de precizat)

2019-2020

3 (întârzierea
limbajului)

481

14

14

19

2

10

IV. Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburǎri de limbaj:
An școlar
2019-2020

Şcolari
3254

Luaţi în corectare
Şcolari Preşc.
Total

Examinaţi
Preşcolari
3054

Şcolari

Total
6308

Corectaţi
Preşc.
Total

Şcolari
436

Şcolari

Depistaţi
Preşcolari
411
Retraşi
Preşc.

Total
847

Total

Şcolari

Amelioraţi
Preşc.
Total

224

220

290

510

56

46

102

6

5

11

154

243

397

V.Centralizarea datelor în funcție de beneficiarii activității din cadrul CLI
An școlar

Copii logopați
Nr. preșcolari
Nr. școlari

2019-2020

294

Copii cu CES
Nr. preșcolari
Nr. școlari

216

12

Cadre
didactice

Părinți

225

674

12

I. Activitate în perioada suspendării cursurilor
2.Acordarea de servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare la distanță pentru preşcolari/elevi, la solicitare
După tipul
activității:
Număr
total
activități

Nr.
activități
individuale

Nr.
activități
de grup

Tematica activităților

1.
Activități
de
intervenție
logopedică

2.
Activități
de
îndrumare
și
consiliere
logopedică
a
părinților

3.
Activități
de
consiliere
logopedică
a cadrelor
didactice

Nr. dispozitive utilizate, din care:

4.
Activități
metodice

Telefoane
inteligente

Tablete

Laptopuri

PCuri

Nr. platforme/ aplicații utilizate, din care:

Email

Nr. beneficiari, din care:

WhatsApp

Zoom

Google
classroom

Google
meet

Livresq

Skype

Alte
aplicații

Copii/Elevi

Părinți/
tutori

Cadre
didactice

PROFESORI LOGOPEZI
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

1949

1370

579

1080

589

152

128

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

X

440

493

161

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională,
SEOSP este un serviciu care funcționează în cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Caraș -Severin desfășurându-și activitatea în anul
şcolar 2019-2020 respectând cadrul legislativ în vigoare:
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-Legea Educației Naționale;
-OMECTS 5555/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea CJRAE;
- Ordinul comun între MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 1.985 din 4 octombrie 2016, MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII Nr. 1.305 din 17 noiembrie 2016, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Nr. 5.805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special;
-OMECTS 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului special şi special integrat;
-OMECTS 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale
speciale integrați în învățământul de masă;
-ORDIN 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale.
I. Activitatea Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
În cursul anului școlar 2019/2020 au fost depuse la Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională, de către părinţi sau reprezentantul legal al
copillului/tânarului, 551 de cereri prin care s-a solicitat: şcolarizare la domiciliu, orientare în învăţământul special sau în învăţământul de masă cu program de sprijin şi
transfer din învăţământul de masă în învăţământul special şi invers.
Dosarele au fost analizate şi după evaluarea corespunzătoare s-a întocmit raportul de evaluare complexă, respectiv raportul sintetic de evaluare necesar eliberării
Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională.
Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională s-a întâlnit în şedinţe bilunare şi a analizat propunerile S.E.O.S.P. apoi a semnat certificatele de orientare şcolară care
au fost ridicate de către părintele sau reprezentantul legal al copilului şi de către un reprezentant al unităţii de învăţământ în care este înscris copilul.
Finalitatea evaluării este de a orienta decizia şi acţiunea educaţională şi de a propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili
serviciile educaţionale optime în funcţie de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.
1. Evidența dosarelor instrumentate de către SEOSP/lună
NUMĂRUL DE DOSARE INSTRUMENTATE / LUNĂ DE ACTIVITATE (2019/2020)
Luna

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Nr. de
dosare

73

76

83

78

48

4

0

0

21

38

130

0
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2. Evidența certificatelor de orientare școlară și profesională

Nr. total
cereri
înregistrate
la SEOSP

551

Nr. total
copii/elevi
evaluaţi în
SEOSP

551

Nr. total
certificate
emise

Nr. total de copii/elevi cu CES care au obținut certificate de orientare
şcolară şi profesională
Învățământ de masă dintre care,

cu
CES

fără
CES

543

8

cu servicii
educaţionale
de sprijin

școlarizati la
domiciliu

menținere în
grădiniță peste
vârsta legală

342

5

0

Nr. de contestații ale
certificatelor de orientare
școlară emise de COSP

Învățământ special
(școala specială
/clase speciale)

Menținerea
certificatului
emis

Emiterea unui
alt certificat

204

0

0

Nr. total
certificate
emise

Cereri care nu
s-au soluţionat prin emiterea
certificatelor de orientare şcolară
şi profesională

551

Număr

Motivare

0

0

3. Activitate în perioada suspendării cursurilor
3. Activitate în cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP)

4. Desfășurarea ședințelor Comisiei de Orientare
Școlară și Profesională (COSP)

Din care, pentru:
Nr. total
dosare
depuse

Înscriere la
grădiniță
(învățământ
special)

Înscriere la
grădiniță
(învățământ
de masă)

Înscriere în
clasa
pregătitoare
(învățământ
special)

Înscriere în
clasa
pregătitoare
(învățământ
de masă)

Schimbare
nivel școlar
(altul decât
primar)

50

51

52

53

54

55

59

1

6

0

2

14

Alte situații
( înscriere
învățământ
special I-VIII

Alte situații
( înscriere
învățământ
de masă IVIII)

Alte situații
(menținere
învățământ
special I-VIII)

Alte situații
(menținere
învățământ
de masă IVIII)

Nr. total
ședințe
desfășurate,
din care:

Față în față

Format de
videoconferință

57

58

59

6

2

4

SEOSP
56
0

10

6

20

XII. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituției, avizat de inspectorul școlar general, pentru anul școlar 2019-2020
2. Obiective generale:
OG1. Creșterea calității actului educațional, prin programe de formare adaptate nevoilor;
OG2. Asigurarea pregătirii resurselor umane
OG3. Adaptarea ofertei de formare continuă la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar prin aplicarea de
chestionare diferențiate pe categori de personal.
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OG4. Stabilirea și dezvoltarea de parteneriate locale, naționale și internaționale.
3. Obiective specifice:
OS1. Optimizarea şi diversificarea ofertei de formare, conform analizei de nevoi;
OS2. Valorificarea resurselor educaţionale;
OS3. Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea profesională şi personală a personalului din învăţământul preuniversitar.
2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. Caraş-Severin în domeniul dezvoltării resurselor umane
- Cunoaşterea şi participarea nemijlocită la promovarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a managerilor din
învăţământul preuniversitar, aplicarea Sistemului formării continue în învăţământul preuniversitar în conformitate cu Metodologia formării continue a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar şi cu Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.
- Proiectarea şi planificarea întregii activităţi a Casei Corpului Didactic subscrisă priorităţilor strategice stabilite de ISJ Caraş-Severin pentru următoarea perioadă, după
cum urmează:
Direcţiile prioritare de dezvoltare instituţională, conform PDI CCD CS 2019-2024:
♦ administrarea corectă şi în beneficiul instituţiei a fondurilor financiare bugetare şi extrabugetare şi a bazei materiale existente în dotarea CCD CS;
♦

asigurarea eficienței resurselor umane existente pentru desfăşurarea optimă a activităţii de formare continuă, de perfecţionare, documentare şi informare;

♦

perfecţionarea activităţii proprii prin participarea la activităţile de formare organizate de alte instituții şi asigurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic și

didactic auxiliar;
menţinerea legăturii cu şefii ierarhici superiori şi cu instituţiile abilitate în domeniul formării continue şi educaţiei;
organizarea şi coordonarea întregii activităţi din CCD CS în conformitate cu managementul participativ şi asociativ;
♦

asigurarea unui climat de muncă eficient bazat pe cooperare şi lucru în echipă.

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii
Perfecţionarea personalului didactic reprezintă o dimensiune esenţială în procesul de trecere la un sistem de învăţământ descentralizat. Unul dintre indicatorii principali ai
optimizării, pe care o vizează reforma sistemului educaţional, este sporirea funcţiei formative a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de organizare. În
susţinerea şi promovarea ideilor ce stau la baza formării profesionale, Revista Şcoala caraş-severineană ISSN: 1583-5529, a devenit spaţiu de prezentare a
problemelor educaţiei şi învăţământului românesc din perspectiva standardelor europene.
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C.C.D. Caraş-Severin elaborează anual Oferta de programe şi activităţi, în concordanţă cu Sistemul naţional al formării continue din învăţământul
preuniversitar din România. Astfel, în parteneriat cu D.P.P.D. - urile din Universităţi, cu I.S.J.-uri şi C.C.D.-uri din ţară, cu Asociaţii profesionale şi ONG-uri, prin
intermediul compartimentului de formare continuă, am elaborat pachetele de oferte de formare/perfecţionare, care acoperă aria de nevoi specifice privind formarea şi
abilitarea prestaţiei didactice pe coordonate de eficienţă sporită şi standarde de calitate privind activitatea instructiv-educativă. Autoevaluarea gradului de realizare a
obiectivelor stabilite a vizat tipurile de programe oferite, scopul general, competenţele vizate, curriculum-ul programelor propuse, metodele folosite, grupurile ţintă, formele
de certificare, colaborarea cu formatorii, logistica, resurse financiare şi materiale.
Programele şi activitaţile derulate răspund nevoii de formare de la nivelul judeţului, adresându-se tuturor categoriilor de personal didactic şi didactic
auxiliar, aria tematică a fost echilibrat acoperită şi a cuprins programe care au abordat următoarele domenii: curriculum şi dezvoltare de curriculum la decizia şcolii,
didactica disciplinelor, activităţi ştiinţifice, promovarea alternativelor educaţionale, metode şi tehnici alternative de evaluare, folosirea şi dezvoltarea metodelor interactive,
instruire diferenţiată, dezvoltarea inteligenţelor multiple, managementul clasei de elevi, managementul de proiect, management şcolar şi educaţional, predarea limbilor
moderne în viziune europeană, consiliere şi orientare, educaţie pentru sănătate, prevenirea inadaptabilităţii şcolare, educaţie integrată, utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicării în educaţie( predare-evaluare on-line).
În cadrul Centrului de Documentare şi Informare de la nivelul C.C.D. Caraş-Severin a fost realizată baza de date a perfecţionării prin credite profesionale
transferabile, prin programe şi proiecte POSDRU, prin grade didactice și programe de conversie profesioală, au fost puse la dispoziţia cadrelor didactice servicii de consiliere
şi orientare metodologică şi psihopedagogică, consultanţă în domeniile: studii şi proiecte europene, proiecte şcolare de dezvoltare instituţională, auxiliare educaţionale,
soft educaţional, editare de reviste şcolare, didactica specialităţii, inovaţie pedagogică, managementul carierei. S-a mărit fondul de carte al bibliotecii Casei Corpului Didactic
prin achiziționarea de carte didactică din bibliografiile concursurilor naționale, de titularizare, a concursurilor pentru obținerea gradelor didactice și pentru ocuparea
posturilor de director/director adjunct din învățământul preuniversitar. Au fost editate reviste, periodice, ghiduri, caiete metodice, culegeri ale cadrelor didactice
din județ la editura proprie, Editura GHEORGHE MAGAS.
Este în derulare Proiectul IPA „Supporting Preventive Develpoment Needs of The Youtf – Creativity without Frontiers”, e-MS no. RORS-314, în parteneriat
cu Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița și ONG „Kokoro” din Bor, Serbia. Prin acest proiect a fost achiziționat un microbuz 8+1 locuri.
Este în derulare Programul Operațional al MEN, Axa prioritară 6 Educație și competențe, Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea

accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrareavîn educație
și formare, CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED, coordonat regional de CCD Timiș.
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2020- 2021)

4.1. Dezvoltarea instituţiei cu scopul de a deveni un centru judeţean de expertiză şi inovaţie în educaţie.
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• Continuarea formării formatorilor pentru a deveni experţi în domeniu;
• Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale cu CJRAE şi CJAPP Caraş-Severin în vederea diversificării serviciilor de expertiză, precum şi cu CSEI Aurora, CSEI

Primăvara Reşiţa și CSEI Christiana Bocșa;
• Inserţia comunitară prin dezvoltarea Centrelor de Documentare şi Informare la nivelul judeţului;
•Participarea formatorilor la cursuri de formare prin intermediul programului ERASMUS +

4.2. Reconstrucţia culturii organizaţionale prin promovarea valorilor: dinamism, deschidere, disponibilitate şi determinare, calitate şi responsabilitate, deschidere
spre comunitate şi interculturalitate

4.3. Realizarea unei reţele funcţionale de colaboratori în şcolile din judeţ prin identificarea colaboratorilor în fiecare unitate şcolară, crearea unui sistem funcţional
de comunicare în reţea şi formarea de formatori şi formarea continuă a colaboratorilor (responsabilii cu formarea, metodiştii).

4.4. Diversificarea ofertei de servicii adecvate nevoilor Comunităţii educaţionale.


Derularea de programe de formare continuă adecvate nevoilor din sistem în parteneriat cu CJRAE, CJAPP;



Promovarea unor programe individualizate de dezvoltare personală pentru cadrele didactice;



Colaborarea în continuare cu Muzeul Banatului Montan Reșița; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeș; Biblioteca
Judeţeană Paul Iorgovici, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiționale, Episcopia Caransebeș, Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, în vederea promovării unor cursuri, a exemplelor de bună practică,
a activităţilor ştiinţifice şi culturale;



Realizarea unor baze de date privind: nevoile de formare din judeţ, formatorii acreditaţi, profesorii metodişti şi cursurile cu credite transferabile;



Informatizarea bibliotecii, amenajarea sălii de lectură şi dezvoltarea Centrului de Documentare şi Informare al C.C.D. Caraş-Severin;



Acreditarea unor cursuri de formare proprii ale C.C.D. Caraş-Severin;



Continuarea colaborării cu D.P.P.D. din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu" Reşiţa şi exinderea activităţilor de formare continuă şi pe linia cercetării
psihopedagogice şi dezvoltării programului L.S.D.G.C. şi a altor colaborări cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara,
Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea „Aurel Vlaicu" Arad, cu Universitatea din Oradea şi cu alţi furnizori acreditați de formare, pe
linia extinderii de locaţii în Caraş-Severin, pentru cursurile acreditate;



Monitorizarea formării specializate a cadrelor didactice din învăţământul special şi integrat, care lucrează cu copiii cu dizabilităţi, prin inventarierea
participării acestora la programe de formare.
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Strategiile instituționale specifice aplicate de casele corpului didactic, în anul școlar 2019-2020, privind evaluarea și monitorizarea impactului
participării cadrelor didactic din județ la activități de formare continuă/profesională. Se vor indica concret strategiile/activitățile și indicatorii
măsurabili utilizați.
ŢINTE STRATEGICE

Ţinta strategică nr. 1

Dezvoltarea instituţiei spre a deveni cel mai important
furnizor de formare continuă pentru cadrele didactice
din județ






Ţintă strategică nr. 2



ACȚIUNI
Dezvoltarea corpului de formatori, pentru a deveni experţi în domenii specifice
Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale pentru diversificarea serviciilor de
expertiză
Inserţie comunitară prin dezvoltarea Centrelor de Documentare şi Informare la
nivelul judeţului
Stimularea şi promovarea creativităţii în formare şi în practica la clasă



Activități de dezvoltare instituțională cu promovarea valorilor: calitate,
dinamism, disponibilitate, determinare, eficienţă şi eficacitate
Deschidere spre comunitate prin programe și activități care răspund nevoilor
identificate pe plan local
Interculturalitate, derularea programului de formare continuă Educație

Ţinta strategică nr. 3





Identificarea colaboratorilor în fiecare unitate şcolară
Sistem funcţional de comunicare în reţea
Formarea continuă a colaboratorilor

Ţintă strategică nr. 4






Programe de formare continuă adecvate nevoilor identificate
Banca de date (actualizare, eficientizare)
Informatizarea bibliotecii
Editura CCD CD Gheorghe Magas, Revista Şcoala caraş-severineană, ISSN:
1583-5529
Programe de dezvoltare personală pentru cadrele didactice
Programe de timp liber: activităţi culturale, sportive, turism etc.
Sustenabilitatea programelor de formare din proiecte europene
Dotarea şi amenajarea spaţiilor adecvate rolului şi statutului instituţiei (sală
de lectură, CDI, sală de curs reamenajată, reabilitare clădire, editura)
Atragerea resurselor comunitare în creare infrastructurii şi logisticii necesare
Centrelor de Documentare şi Informare din judeţ
Extinderea tehnologizării şi informatizării serviciilor oferite de CCD CS
Obţinerea unui mijloc de transport propriu
Atragerea de fonduri extrabugetare prin programe cu finanţare europeană
(IPA CBC România -Serbia;Erasmus+; POCU-Proiect CRED)

Reconstrucţia culturii organizaţionale prin promovarea
valorilor

Realizarea unei reţele funcţionale de colaboratori
externi în şcolile şi instituţiile partenere din judeţ
Diversificarea ofertei de servicii adecvate nevoilor
comunităţii educaţionale

Ţinta strategică nr. 5

Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale












multiculturală
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Metodele utilizate în anul şcolar 2019-2020 la nivelul CCD Caras-Severin au fost:
1. Analiza documentelor - instituţionale şi a resurselor informaţionale, din perspectiva unor repere şi interpretări statistice;
2. Investigarea opiniilor prin intermediul chestionarului;
3. Observaţia;
4. Focus – grupul on-line;
5. Analiza statistică.
În interpretarea şi valorizarea rezultatelor investigării opiniilor prin intermediul chestionarului am avut în vedere pe de-o parte, limitările generate de paliere diferite
ale atitudinilor resurselor umane implicate în analiză, iar pe de altă parte, constrângerile legate de factorii „timp” şi „continua dinamică a fenomenului educaţional”.
Schema procedurală a programelor de formare continuă ce se derulează prin Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, parte integrantă a Sistemului de
Control Managerial Intern (SCMI) se prezinta astfel:

Obiectiv

Procedura
01. Analiza nevoilor
de formare la nivel judeţean
02. Întocmirea şi
Promovarea ofertei de formare

1. Proiectarea formărilor

03. Stabilirea echipei de formare
04. Planificarea sesiunilor de
formare
05. Înscrierea la cursuri de
formare continuă
2. Desfăşurarea formării
06. Înscrierea la programele de
perfecţionare

Documente/
Formulare
utilizate

Resurse umane

Chestionare
Solicitare stagiu de formare Colaboratori
Caiet de sarcini

Director
Prof. metodişti
Bibliotecar
Informatician

Formular programă
Oferta cursurilor
Strategia de marketing
Materiale promoţionale

Director
Prof. metodişti
Bibliotecar
Informatician

Opis Dosar personal al formatorului
Lista formatorilor
Baza de date a formatorilor

Director
Prof. metodişti
Bibliotecar
Informatician

Agenda - formular
Calendarul formărilor
Fişa de înscriere
Registru cursanţi/curs
Solicitare din partea unităţilor şcolare
Formulare de înscriere

Prof. metodişti
Informatician
Director
Prof. metodişti Bibliotecar
Director
Prof. metodişti
Bibliotecar
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07. Pregătirea formării
08. Efectuarea formării

Regulamentul programelor de formare
Opis dosar formare
Metodologia cursurilor

09. Evaluarea formării

Condica
Prezenţa la curs
Chestionare finale

10. Raportare finală a sesiunii de
formare

Formular raport 1
Formular raport 2

11. Verificarea metodică a
activităţilor de formare
3. Control/
Verificare
12. Verificarea
financiară a activităţilor de
formare
13. Stabilirea criteriilor de
evaluare
4. Evaluarea programelor
de formare
14. Inventarierea/
Arhivarea
Activităţilor de formare

Instrumente de
Evaluare
Proces verbal de
verificare
Registru de procese verbale
Raport de verificare

Director
Prof. metodişti
Bibliotecar
Prof. metodişti
Bibliotecar
Prof. metodişti
Bibliotecar
Prof. metodişti
Reprezentant CNFP
Director
Prof. metodişti
Bibliotecar
Informatician

Formulare contabile

Director
Prof. metodică
Contabil

Fişă de autoevaluare a formatorului
Criterii de evaluare a programelor
Raport de evaluare a programelor

Director
Profesori
Metodişti
Informatician

Listă arhivă
Baza de date a
formărilor

Prof. metodişti
Bibliotecar
Informatician

C.C.D. CS s-a implicat într-o serie de activităţi ştiinţifice, metodice, culturale şi sportive în colaborare cu Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa, sub genericul
„Ziua porţilor deschise”, „Ziua sportului şcolar” în cadrul Cluburilor şi cercurilor olimpice ale Academiei Olimpice Române - filiala Caraş-Severin, precum şi în cadrul unor
proiecte derulate în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii” – Filiala Caraş-Severin, Direcţia Judeţeană pentru Sport, Asociaţiile profesionale din judeţ, Direcţia
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, Biblioteca judeţeană Paul Iorgovici, Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tadiţionale, Muzeul Banatului Montan Reşiţa, unităţi de învăţământ, cu care s-au încheiat protocoale de colaborare/parteneriate şi se derulează
programe şi proiecte.
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Calitatea, impactul şi valorile adăugate sunt certificate şi de faptul că la nivelul judeţului, filialele CCD CS şi CDI-urile sunt de un real sprijin în derularea unor
activităţi, de asemenea există unităţi de învăţământ în care funcţionează clase specializate pe alternative educaţionale, precum şi Cluburi de dezbateri academice
(Liceul Teoretic Traian Vuia Reşiţa, Colegiul Național Traian Lalescu Reșița).
Elaborare, editare şi difuzare de carte şi publicaţii
Reviste, periodice
(denumire, nr. exemplare,
elaborate/ editate/
difuzate)
1. Revista „Şcoala Caraş –
Severineană” Seria Nouă Nr.
3/2019 125/125/125
2. Revista „Şcoala Caraş –
Severineană” Seria Nouă Nr.
4/2019 100/100/100
2. Revista „Şcoala Caraş –
Severineană” Seria Nouă Nr.
1/2020
200/200/200
3. Revista „Spic de grâu” Nr. 5
100/100/100
4. Revista „Spic de grâu” Nr. 6
100/100/100
5. Revista „Bozoviceana” Nr. 3
200/200/200
6. Revista „Bozoviceana” Nr. 4
200/200/200
7. Revista „Cronos” Nr. 24
20/20/20
8. Revista „Cronos” Nr. 25
20/20/20

Buletine informative,
ghiduri metodologice
(denumire, nr.
exemplare, elaborate/
editate/ difuzate)
1. Terapia psihomotricităţii în
actul educaţional - ghid
metodic
16/16/16
2. Reintegrarea persoanelor
care au părăsit timpuriu
școala în sistemul de
educație și formare
profesională din România
prin programul "A doua
șansă"
11/11/11
3. Ggid metodologic pentru
aplicarea unor concepte
operaționale la ora de limba
și literatura română în liceu
11/11/11
4. Ghidul admiterii în
învățământul liceal și
profesional 2020-2021
2600/2600/2600
5. Ghid cu informații utile
cadrelor didactice care ocupă
funcția de responsabil cu
formarea continuă

Culegeri, manuale (denumire, nr.
exemplare, elaborate/ editate/
difuzate)

Alte publicaţii (denumire, nr. exemplare,
elaborate/ editate/ difuzate)

1. Auxiliar Religie Ortodoxă
150/150/150

1. Protejăm mediul pentru prezent și viitor
80/80/80

2. Educarea limbajului la elevii din ciclul
primar prin intermediul jocului
12/12/12

2. Primăvara în sărbătoare - Sărbătorile de
primăvară în sufletele copiilor
100/100/100

3. Învățăm să ne controlăm…!
12/12/12

3. Micul ecologist
70/70/70

4. Caiet cu fișe de lucru pentru expresia
motrică
12/12/12

4. Promovarea valorilor fundamentale ale
istoriei şi culturii naţionale prin educație
școlară
35/35/35

5. Cântecul vocal resursă principală a
Educației muzicale
10/10/10

5. Obiceiurile și tradițiile - formă de dezvoltare
a turismului cultural
46/46/46
6. Dezvoltarea durabilă a sistemelor teritoriale
ca funcție turistică de pe culoarul Timiș-Cerna
21/21/21
7. Bolvașnița Monografie
300/300/300
8. Desculț prin otava livezilor. TRECERI PRIN
VIAȚĂ. Amintiri, tradiții, simboluri.
200/200/200
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200/200/200

9. Oameni care au fost
27/27/27
10. Dezvoltarea gândirii critice-premisă în
dezvoltarea creativității în grup
11/11/11
11. The Hole/Groapa
30/30/30

Activități de petrecere a timpului liberpentru personalul din învățământul preuniversitar
a) Excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.


Lansare reviste - Școala Caraș-Severineană, nr. 3/2019; Școala Caraș-Severineană, nr. 4/2019; Școala Caraș-Severineană, nr. 1/2020;



Săptămâna lecturii și cărții pentru copii



Eveniment cultural: Învățământul și filatelia FEIED 2019



Eveniment cultural-educațional: Ziua Dicționarului



Eveniment aniversar: Ziua Universității „Eftimie Murgu” din Reșița



Manifestare culturală: Zilele Culturii Germane la Reșița



Ciclul de manifestări Toamna Culturală Germană la Reșița, ediția a XVIII-a



Decada Culturii Germane în Banatul Montan



Vernizaj de imagini: Victimele Holocaustului



Expoziție fotografică: Banatul Montan



Nocturna bibliotecilor



Bătălia cărților, ediția a VII-a



Ziua Editurii Gheorghe Magas a CCD CS

b) Activități desfășurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formații


Spectacole ale Ansamblului folcloric „Datina” al cadrelor didactice în judeţ, în ţară şi străinătate (Serbia, Ungaria);



Spectacole în cadrul acţiunii 7 zile – 7 arte şi Reşiţa în 10 dimensiuni - Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa;



Activităţi ştiinţifice ale Filialelor Societăţii de Ştiinţe Matematice, Societatea Filologilor şi a Istoricilor;
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Activităţi ale Asociaţiei Învăţătorilor Caraş-Severineni;



Festival concurs de colinde: Lângă ieslea minunată, Bozovici, ediția a VIII-a



Expoziție fotografică: Banatul Montan



Festival județean: Stropi de soare



Concurs județean de creație literară: Gheorghe Zincescu, ediția a II-a



Festival internațional de poezie: Porțile poeziei
Marketing educaţional (publicitate/ diseminare

a) Activităţi de mediatizare şi promovare instituțională
La toate activităţile organizate de CCD CS, precum şi la acţiunile unde au participat reprezentanţi ai instituţiei noastre, a fost prezentată şi promovată Oferta de
formare. .
Publicitatea s-a realizat pe următoarele canale:
- site ccdcs.ro
- pagina de facebook a CCD CS
- grupul de facebook ÎNVĂȚĂMÂNTUL CĂRĂȘAN
- mass-media locală (Banat Tv, Radio Reșița, Radio Timișoara, Jurnal de CS, caon.ro, blogmedia.ro etc)
- în şedinţele cu directorii, cercuri pedagogice, comisii metodice, întâlnirile cu responsabilii cu formarea continuă din şcoli, formatorii judeţeni şi metodiştii ISJ CS
etc.

b). Activități desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care au condus la creșterea calității actului didactic în școlile din județ
În cadrul serviciului informatizare se asigură tehnoredactarea materialelor pentru revista „Şcoala caraş-severineană”, buletine de informare, materiale pentru
C.D.I.- uri, prezentări Power Point a unor suporturi de curs, alte lucrări şi materiale la solicitarea I.S.J. CS şi a partenerilor educaționali.
Edităm revista Şcoala Caraş-Severineană, ISSN 1583-5529, culegeri şi materiale metodice, buletine informative, reviste şcolare şi metodice, produse finale
ale unor programe şi proiecte în care şcolile judeţului sunt implicate, broşuri cu oferta de programe, pliante, afișe, programe pentru activități, materiale de
specialitate în reviste şi publicaţii din ţară
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XIII. IMAGINE. RELAŢIA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN CU MASS-MEDIA





Inspectoratul Şcolar Județean Caraș-Severin și unitățile de învățământ din rețeaua școlară s-au bucurat de o imagine instituțională bună în comunitate, imagine
care s-a manifestat atât în domeniul relațiilor publice, cât și în relațiile cu mass-media. Inspectoratul Şcolar Județean a practicat o relație transparentă cu mass - media
locală și națională, a răspuns prompt întrebărilor despre viața școlii cărășene, furnizând toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
Inspectoratul Şcolar Județean Caraș-Severin a urmărit crearea imaginii unei instituții dinamice și coerente prin promovarea unei linii pro-active, dezirabilă în
contextul actual.
Obiectivele activității compartimentului IMAGINE, în relaţia cu presa, au fost:
promovarea politicii educaţionale, a direcţiilor strategice M.E.N. și a programelor proprii ale Inspectoratului Şcolar Județean Caraș-Severin;
informarea corectă, în condiţii de transparenţă și promptitudine, prin adaptarea mesajelor la specificul canalelor media locală;
îmbunătăţirea imaginii instituţionale - asigurarea credibilităţii instituţionale și a reprezentaţilor instituției.
Activitatea Inspectoratului Şcolar Județean Caraș-Severin a fost mediatizată pe următoarele canale media: -TV ȘI RADIO: Banat TV, Banat FM, Digi 24, Radio
Reșița, Radio și Timișoara;
- PRESA SCRISĂ: - Jurnal de Caraș-Severin;
- ONLINE: Caon, Info-CS, Agerpress, Reper24, Resita.ro, Argument-CS, Express de Banat, Caransebeș Online, Infocaransebeș, 7 Zile Caransebeș, Știri din
Banat, Vocea Oraviței, Gazeta de Caraș-Severin, Cărășanul, pagina oficială de Facebook.
S-au desfăşurat următoarele activităţi:
 Comunicarea cu mass – media: Inspectoratul Şcolar Județean Caraș-Severin asigură prin responsabilul pentru colaborarea cu media crearea și
menținerea unei imagini favorabile instituției, asigurându-se o bună colaborare între reprezentanții instituției și jurnaliști. În anul școlar 2019-2020 s-a
realizat o reflectare bună în presă a activității desfășurate la nivelul Inspectoratul Şcolar Județean sau al unităților de învăţământ din județul Caraș-Severin.
 Colaborarea deschisă și permanentă cu mass – media: Legătura cu mass–media este asigurată prin intermediul comunicatelor/informărilor de presă
prin grupul de presă WhatsApp și prin organizarea conferințelor de presă. De asemenea, se asigură mediatizarea, în timp util, a evenimentelor organizate
de ISJ CARAȘ-SEVERIN, de unitățile de învăţământ din județul Caraș-Severin, ori de partenerii Inspectoratului Şcolar Județean Caraș-Severin. Comunicatele
și Informările de Presă vizează activitatea conducerii Inspectoratului Şcolar Județean, a tuturor inspectorilor școlari, ori a reprezentanților unităților de
învăţământ, mediatizând acțiunile întreprinse de aceștia, în așa fel încât niciun eveniment de un real interes pentru opinia publică să nu fie omis. În acest
sens, responsabilul de relația cu presa fie trimite înspre presă, cu antetul instituției, informări despre evenimente, fie pune la dispoziția directorului de
școală baza de date cu datele de contact ale reprezentanților media. Responsabilul de relația cu mass-media a emis în anul școlar 2019-2020 către presă
în medie 2-3 comunicate pe săptămână, cu frecvență mai mare în perioada examenelor naționale și de pandemie, la care se adaugă invitațiile de a participa
la diferite evenimente organizate în unitățile de învăţământ, ori de partenerii ISJ Caraș-Severin, în diverse proiecte.
 Aparițiile în media (scrisă, radio-tv) ale conducerii Inspectoratului Şcolar Județean Caraș-Severin se fac la invitația reprezentantului
media, de fiecare dată când la nivel local există interesul de a transmite/clarifica o informație, cu asigurarea permanenței în transmiterea la nivel local a
unor decizii de la nivel național care privesc educația. Inspectorul școlar general sau inspectorii școlari generali adjuncți acceptă orice invitație de a participa

sau de a oferi în mod oficial o declarație ori de câte ori în discuție este învățământul preuniversitar Caraș-Severinean sau național, în limita timpului alocat
aparițiilor în media și a strategiei de vizibilitate media a instituției. Conducerea Inspectoratului Şcolar Județean Caraș-Severin participă, de asemenea, la
talk-show-uri pe probleme de educație atunci când este solicitată în acest sens.
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Întreținerea relației cu mass-media: responsabilul de relațiile cu media întreține relații de colaborare cu toate instituțiile mass-media caraș-severinene:
presa scrisă, presa online, grupuri de socializare, posturi de radio și TV. În acest sens, la nivelul Inspectoratului Şcolar Județean Caraș-Severin se utilizează
o bază de date ce conține datele de contact ale reprezentanților media pe probleme de social/învăţământ de la nivelul județului Caraș-Severin.
Inspectoratul Şcolar Județean Caraș-Severin a organizat conferințe de presă pentru promovarea acțiunilor realizate în sistem și a răspuns cu promptitudine
solicitărilor presei sau invitațiilor de a participa la emisiuni televizate/ radio pe probleme importante ale învățământului, acțiuni ce au condus la crearea unei imagini pozitive
a instituției. Este de remarcat, de asemenea, colaborarea Inspectoratului Şcolar cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean Caraș-Severin, Direcția Județeană de Muncă și
Protecție Socială, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Politie, Inspectoratul pentru situații de urgență, Autoritatea de Sănătate Publică, Direcția de
Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectoratul Județean de Protecție a Mediului, primării, consilii locale, agenți economici, ONG-uri, relații bazate pe comunicare
eficientă și informare reciprocă.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
PROF. LAVINIA CARINA PRISTAVU

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
PROF. LOREDANA ILEANA CONCIATU

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
PROF. DR. CONSTANTIN NICOLĂESCU
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