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~obat, 
~~"sJ.ar general, _ 
·~B~R ' onica SUNA 

GRAFICUL DE MONITORIZARE ~I CONTROL 
SEMESTRUL II - ANUL SCOLAR 2018 - 2019 

Avizat, 
Inspector ~colar general adjunct, 

Prof. Nicu~or COTESCU 

ff-b.~ > 

fn stabilirea graficului de monitorizare ~i control pentru acest semestru s-a tinut cont de: rezultatele la examenele nationale (procentul de promovabilitate 
la Examenul de Bacalaureat National ~i notele mai mari de 5 la Evaluarea Nationala), ponderea notelor in scadere la examenele na\ionale comparativ cu anul ~colar 
trecut, ritmicitatea cu care trebuie sa se desr~oare inspectia ~colara generala, numiirul reclamatiilor, sesizarilor, memoriilor inregistrate de unele unitati de 
inva\amiint, solicitarea unita\ilor ~colare pentru efectuarea inspectiilor ~colare. Inspectia unitatilor de invatamiint preuniversitar se realizeaza ca urmare a adoptarii 
~i apliciirii prevederilor Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamiint preuniversitar, aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5547/6 octombrie 2011. LS.J. Dolj 
prin monitorizarea, indrumarea, controlul ~i evaluare sistemica ~i de proces contribuie la asigurarea calitatii educatiei astfel meat activitatile de invatiirniint sa se 
raporteze la standardele de referinta ~i la bunele practici nationale ~i intemationale. 

PRINCIP ALELE OBJECTIVE ALE INSPECTIEI ~CO LARE 

• Sprijinirea unitatilor ~colare ~i a cadrelor didactice in procesul de eficientizare a activitatii de predare, invatare ~i evaluare ~i a procesului managerial; 
sprijinirea ~i consilierea cadrelor didactice in vederea cre~terii calitatii actului didactic, a atingerii standardelor de performanta de catre elevi; 

• Evaluarea calitatii apliciirii curriculum-ului national ~i a curriculum-Jui local, a activitatilor extracurriculare, a calitatii serviciilor educationale - a ofertei 
educationale, a managementului ~colar, a activitatii personalului din unitatile de fnvatamiint; cre~terea calitatii serviciilor educationale, a calitatii ofertei 
educationale ~i a nivelului atingerii standardelor de performanta de catre cadre didactice ~i pre~colari/elevi; 

• Determinarea concordantei dintre evaluarea intema (la nivelul unitatii de invatamiint, comisiei/catedrei metodice, etc.), evaluarea extema ~i situatia reala 
din unitatea ~colara; 

• Monitorizarea pregatirii examenelor finale (Evaluare nationalii, Bacalaureat); 
• Evaluarea conlucrarii unitatii ~colare cu piirintii ~i reprezentantii comunitatii locale, a modului In care ace~tia sunt implicati in eficientizarea actului 

educational; 
• Identificarea ~i reglarea disfunctiilor din sistem, mai buna circulatie a informatiei. 



1. 

FUNCŢIILE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

• diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată; 

• planificare şi organizare a sistemului de învăţământ;         

• monitorizarea eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planurilor de măsuri necesare; 

• orientare şi îndrumare metodologică a procesului de învăţământ. 

 

FINALITĂŢILE INSPECŢIEI ŞCOLARE 

• evaluarea activităţii unităților de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;  

• îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităților de învăţământ preuniversitar cu legislaţia învăţământului 

în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul 

educaţiei;  

• consilierea și sprijinirea unităților de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi; 

• sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a acestora fată de educaţia pe care Ie-o furnizează şcoala; 

• eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; promovarea autoevaluării în rândul cadrelor didactice şi a directorilor unităţilor de învăţământ, în vederea 

îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-educativ şi atingerii standardelor de calitate. 

 

TIPURI DE INSPECŢII CE VOR FI REALIZATE ÎN JUDEŢUL DOLJ  ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019 

• inspecţii şcolare generale/inspecţii de revenire; 

• inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu rezultate deficitare în activitatea la catedră, profesori în unităţi cu rezultate slabe 

la examenele naţionale); 

• inspecţii tematice; 

• inspecţii de monitorizare/validare externă a procesului de autoevaluare în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic; 

• inspecţii de evaluare externă în vederea acreditării/autorizării(conform calendarului ARACIP privind activităţile de evaluare externă pentru anul şcolar în 

curs). 

Inspecția școlară generală este organizată, de regulă, de o echipă formată din 2 până la 8 inspectori  și va fi condusă de un coordonator numit dintre aceștia 

(de principiu inspectorul de sector). 

 

 În acest semestru se vor organiza un număr de 43 inspecții din care:11 inspecţii şcolare generale la 2 licee, 1 liceu tehnologic, un centru de educație 

incluzivă, o școală gimnazială specială, o școală particulară, o școală profesională și 4 școli gimnaziale, 18 inspecții de specialitate,  2 inspecții  tematice  și 

12 inspecţii de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii generale în semestrul  I al anului școlar 2018/2019. Inspectorul coordonator va anunţa 

perioada de inspecţie cu 7 zile înainte de începerea acesteia, conform graficului de monitorizare și control aprobat. 
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Perioada Tipul inspectiei Unitliti ~colare vizate 
Inspectori 

Aspecte vizate Nr. coordonatori 
crt. 

1. ~COALA GIMNAZIALA CARNA 

2. ~COALA GIMNAZIALA UNIREA 

3. ~COALA GIMNAZIALA ORODEL 

4. ~COALA GIMNAZIALA SILl~TEA CRUCII 

5. LICEUL "CHARLES LAU GIER" CRAIOV A 

6. ~COALA GIMNAZIALA "ALECSANDRU 
1. 

Verificarea Planului 

15-19.04. 2019 Inspectii de NICOLAID" MISCHII Inspectorul de sector, de imbunlitlitire, ca 
revenire 7. ~COALA GIMNAZIALA GIUBEGA inspectorul pentru urmare a 

8. LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT management recomandlirilor 

9. ~COALA GIMNAZIALA PIELE~TI institutional fiicute de inspectorii 

10. ~COALA GIMNAZIALA BRALO~TITA ~colari dupli 

11. COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZE~TI" inspectia ~colarli 

CRAIOVA generalli. 

12. LICEUL "TRAJAN VUIA" CRAIOVA 

3. 



Nr. 
crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

I Perioada 

11-15.02.2019 

04-08.03.2019 

11-15.03.2019 

18-22.03.2019 

25-29.03.2019 

01-05.04.2019 

08-12.04.2019 

06-10.05.2019 

13-17 .05.2019 

20-24.05.2019 

27-31.05.2019 

Tipul iuspectiei 

Iuspectii 
generate 

Unitati §colare vizate 

~COALA GIMNAZIALA 
P ARTICULARA 

"ETHOS" CRAIOVA 

Inspectori 
coordonatori 

PETRE IRINA 

Aspecte vizate 

LICEUL TEHNOLOGIC l.Managementul §Colar, managementul asigurarii 
GEORGE BIBESCU" CRAIOVA TU'fULEASA EUGEN calitatii, dezvoltarea instituponata, eficienta atragerii §i 

" folosirii resurselor (umane, financiare, materiale §i 
LICEUL TEORETIC "TUDOR CIOBANU MARIA informationale), respectarea legislatiei in vigoare §i a 

ARGHEZI" CRAIOV A regulamentelor. 
~COALA GIMNAZIALA 2.Modul de aplicare a curriculumului national, 
SPECIALA "SF MINA" GHEORGHE dezvoltarea §i aplicarea curriculumului Ia decizia ~colii/ 

CRAIOVA IULIANA in dezvoltare locala §i calitatea activitatilor 
extracurriculare realizate de personalul didactic §i unele 

LICEUL "MATEI BASARAB" OPRICA PURI categorii de personal didactic auxiliar. 
CRAIOV A 3.Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-

~COALA GIMNAZIALA "TUDOR invatare, evaluare, reglare/remediere, diferentiere a 
SEGARCEANU" GOICEA MOANTA CRISTIAN de~ersului educational). . . , • _ 

1 4.N1velul performantelor reahzate de elev1 m mvatare 
~COALA GIMNAZIALA "HENRI TANCIU COCA raportat la standardele educationale nafionale 

COANDA" PERISOR (curriculare §i de evaluare). 
' - ,, IE 5.Modul in care unitatea de invatamant sprijina §i 

~COMURALAGGIMNSACZU1:1'AL IL LITOIU NICOLETA incurajeaza dezvoltarea personalli a elevilor §i motivatia 
ULE VE A A A -. ( ·1· . t I -

1 acestora 1n 1nvatare cons1 1ere, or1en are §:Co ara, 
CENTRUL ~COLAR PE~TRU GHEORGHE ~siste~ta i?di~idualizata) r_e~p~ctand principiile educatiei 
EDUCA'flE INCLUZIV A "SF. IUL mcluz1ve §I as1gurarea egahtatn de §anse. 

VASILE" CRAIOVA IANA 6.Relatiile unitatii de invatamant cu parintii §i cu 
- comunitatea localli. 

~COALAPROFESIONALA PANAITGABRIELA 7.Atitudinea elevilor fata de educatia .Pe care le-o 
, VALEA STANCIULUI · furnizeaza unitatea de invatamant. 

~COALA GIMNAZIALA 
BRABOVA 

4. 

BALOI FLORIN 



Nr. 
crt. 

1. 

2. 

Perioada 

18.02-
01.03.2019 

03-14.06.2019 

Tipul inspec(iei 

Inspectii 
tematice 

Unita!i §Colare vizate 

Toate unitlifile §colare din jude! 

Jnspectori coordonatori 

Inspectorii de sector 

s. 

Aspecte vizate 

1. Verificarea coretarii datelor din SIIIR cu datele din 

documentele ~colare. 

2. Verificarea regulamentelor interne privind modul de 

respectare a Legii nr. 1/2011, Legii nr. 272/2004, O.M.E.N. 

nr. 5079/2016 ~i O.M.E.N.C.S. nr. 6134/2016. 

3. Existenta proceselor verbale ale §edintelor cu plirintii de 

prelucrare a metodologiilor de organizare §i desfii§urare a 

examenelor nationale , in anul §Colar 2018-2019. 

4. Verificarea legalitlitii transfernrilor elevilor. 

5.Verificarea legalitlitii privind Consiliile de Administratie. 

6. Modalitliti de identificare a grupurilor vulnerabile ~i a 

prevenirii/reducerii parlisirii timpurii a ~colii. 

7. Preglitirea logisticli a unitlitilor de invlitlimant pentru 

examenele naponale. 

8. Identificarea altor probleme cu care se confruntli 

unitatea ~colarli. 

1. Respectarea Iegislatiei cu privire Ia incheierea situatiei §colare 

la sfiir~itul semestrului 11/anului ~colar: (corectitudinea 

completarii cataloagelor, registrelor matricole, incheierii 

mediilor semestriale/anuale §i stabilirii notelor la purtare). 

2. Modalitafile de realizarea a ofertei ~colare. 

3. Nivelul performantelor realizate de elevi in invatare raportat 

la standardele educationale na\ionale (curriculare §i de evaluare). 

4. ldentificarea altor probleme cu care se confrunta unitatea 

~co Iara. 



Nr. 
Perioada Tipul inspec(iei Unitliti ~colare vizate Disciplina 

Inspectori Aspecte vizate crt. ~colari 

11-15.02. SCOALA GIMNAZIALA 
LIMB A 

LEOTESCU 
1. 2019 "SFANTU GHEORGHE" ENGLEZA DANIEL l)Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat 

CRAIOVA de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate a 
programei ~colare, a planificlirilor calendaristice ~i a 

11-15.03. 
*~COALA GIMNAZIALA 

MOANTA 
proiectelor unitliplor de invlitare. 

2. "GHEORGHE BIBESCU" MATEMATICA 2)Consilierea cadrului didactic inspectat in Iegliturli cu 
2018 CRAIOVA CRISTIAN realizarea activitliplor de planificare ~i proiectare 

COLEGIUL NATIONAL TANASIE 
didacticli. 

3. 11-15.03. 3)Evaluarea capacitlipi cadrului didactic inspectat de a 
2018 "CAROL I" CRAIOVA ARTE MONJ[CA proiecta ~i ntiliza strategii didactice corespnnzlitoare 

4. 11-15.03. SCOALA GIMNAZIALA lNvA'.fAMANT invlitlimantului modern bazat pe competente. 

2019 TRAIAN CRAIOVA PRIMAR PETRE IRINA 4)Consilierea cadrului didactic inspectat in legliturli cu 
proiectarea ~i utilizarea unor strategii didactice 

COLEGIUL NATIONAL EDUCA'.flE corespunzlitoare invlitlimantului modern bazat pe 
5. 18-22.03. PEDAGOGIC"STEFAN FIZICA~I VANCEAALIN competente. 

2019 VELOV AN" CRAIOVA SPORT 5)Evaluarea capacitlipi cadrului didactic inspectat de a 
Inspectii de COLEGIUL NATIONAL integra TIC ~i lectiile AEL in activitatea didacticli. 
specialitate PEDAGOGIC "STEFAN SALCEANU 

6)Consilierea cadrului didactic inspectat in Iegliturli cu 
6. 25-29.03. 

VELOV AN" CRAIOVA 
LIMB I integrarea TIC ~i lecpile AEL in activitatea didacticli. 

2019 ROMANI CE ADRIANA 7)Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat 
de a utiliza metode de invlitare diferenpatli. 
8)Consilierea cadrului didactic inspectat in legliturli cu 

7. 25-29.03. iNvATAMANT utilizarea unor metode de invlitare diferentiatli. 

2019 COLEGIUL NATIONAL PRIMAR 
TANCIUCOCA 9)Evaluarea capacitlipi cadrului didactic inspectat de a 

ELENACUZA integra elementele de evaluare in cadrul activitlifilor de 
predare-invlitare. 
lO)Consilierea cadrului didactic inspectat in legliturli cu 
integrarea elementelor de evaluare in cadrul 
activitliplor de predare invlitare. 
ll)Consilierea cadrelor didactice in vederea 

25-29.03. LICEUL TEORETIC PANAIT 
diversificlirii ofertei curriculare de cursuri opfionale. 

8. INFORMATICA 12)Consilierea cadrelor didactice in Iegliturli cu 
2019 AMARASTII DE JOS GABRIELA posibilitlitile de dezvoltare profesionalli ~i evolutie in 

cariera. 

6. 



Nr. Inspectori 
crt. Perioada Tipul inspectiei Unitati ~colare vizate Disciplina Aspecte vizate 

~colari 

9. 01-05.04. COLEGIUL "STEFAN l)Evaluarea competentelor cadrului didactic iuspectat 
ODOBLEJA" CRAIOVA BIO LOGIE FODORATIA 

2019 de a elabora, pe baza unei Iecturi personalizate a 

COLEGIUL NATIONAL LIMBA~I 
programei ~colare, a planificarilor calendaristice ~i a 

10. 01-05.04. 
LITERATURA 

DUMITRU proiectelor unitatilor de invatare. 
2019 "CAROL I" CRAIOV A 

ROMANA 
DACIANA 2)Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu 

realizarea activitaplor de planificare ~i proiectare 

11. 08-12.04. ~COALA GIMNAZIALA LIMBA~I DUMITRU didactica. 
2019 GHIDICI LITERATURA 

ALINA 3)Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a 
ROMANA proiecta ~i utiliza strategii didactice corespunzatoare 

~CO ALA PROFESIONALA DISCIPLINE 
invatamantului modern bazat pe competenfe. 

12. 06-10.05. 
"CONSTANTIN TEHNICE CIULU SIMONA 4)Consilierea cadrului didactic inspectat in Iegatura cu 

2019 ARGETOIANU" ARGETOAIA Disciplina proiectarea ~i utilizarea unor strategii didactice 
corespunzatoare invatamantului modern bazat pe 

LICEUL TEORETIC competenfe. 
13. 13-17.05. Inspecfii de "CONSTANTIN CIDMIE LITOIU S)Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a 

2019 specialitate BRANCOVEANU" DABULENI NICOLET A integra TIC ~i Iecfiile AEL in activitatea didactica. 

13-17.05. LICEUL TEHNOLOGIC TUTULEASA 
6)Consilierea cadrului didactic inspectat in Iegaturii cu 

14. 
"PETRE BANITA" CALARA~I FIZICA integrarea TIC ~i lecpile AEL in activitatea didactica. 

2019 EUGEN 7)Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat 

13-17.05. ~COALA GIMNAZIALA "ION CIOBANU 
de a utiliza metode de invatare diferentiata. 

15. 2019 CREANGA" CRAIOVA GEOGRAFIE 
MARIA 8)Consilierea cadrnlui didactic inspectat in Iegatura cu 

utilizarea unor metode de invatare diferentiata. 
20-24.05. COLEGIUL NATIONAL DORO BANTU 9)Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a 

16. 2019 ELENACUZA !STORIE 
TRAJAN integra elementele de evaluare in cadrul activitatilor de 

20-24.05. COLEGIUL NATIONAL predare-invatare. 

17. 2019 ECONOMIC "GHEORGHE SOCIO-UMANE BALOI FLORIN lO)Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu 

CIDTU" CRAIOV A integrarea elementelor de evaluare in cadrul 
activitaplor de predare invatare. 
ll)Consilierea cadrelor didactice in vederea 

27-31.05. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE 
diversificarii ofertei curriculare de cursuri opponale. 

18. 2019 
RELIGIE IULIANA 12)Consilierea cadrelor didactice in legatura cu 

ELENACUZA posibilitatiJe de dezvoltare profesionala ~i evolutie in 
cariera. 

7. Intocmit, 
Inspector ~colar: Prof~ OPRICA""" 

/~ 


