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GRAFICUL UNIC
AL ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017, SEMESTRUL al II-lea
I. Cadrul legislativ
-

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul MECTS nr. 5547 /2011,
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/2011 și modificat prin OMECS nr. 3400/2015,
Ordinul ministrului educației naţionale și cercetării științifice nr. 4577/2016, privind structura anului școlar 2016-2017,
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare,
Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru anul școlar 2016-2017.

II. Tipuri fundamentale de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă evaluarea oficială de către instituţiile abilitate prin lege a realizării scopurilor şi obiectivelor proprii diferitelor
categorii de unităţi de învăţământ.
1. Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de
învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile şi obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate în funcţionarea acestora. Obiectul
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principal al inspecţiei şcolare generale a unităţilor de învăţământ preuniversitar îl reprezintă întreaga activitate a unităţii de învăţământ preuniversitar, în calitate de
furnizor direct de servicii educaţionale.
2. Inspecţia tematică reprezintă o activitate de evaluare sau control a/al unui domeniu/mai multor domenii particular(e) al/ale activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar
sau a/al personalului care deserveşte aceste instituţii, în principal, a/al activităţii cadrelor didactice. În cadrul acestui tip de inspecţie se realizează inclusiv activităţi de
consiliere, în raport cu obiectivele concrete vizate. Obiectul principal al inspecţiei tematice îl reprezintă o secvenţă particulară/un aspect a/al activităţii unităţilor de
învăţământ preuniversitar sau a/al activităţii personalului acestora, în special a/al activităţii cadrelor didactice care deservesc aceste instituţii.
3. Inspecţia de specialitate reprezintă o activitate de evaluare a competenţelor profesionale/activităţii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de
studiu sau activităţilor educaţionale pe care acestea le susţin. Inspecţia de specialitate vizează, în mod direct, calitatea activităţilor didactice în raport cu beneficiarii primari
ai educaţiei, respectiv antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. Obiectul principal al inspecţiei de specialitate îl reprezintă activitatea didactică a educatorilor,
institutorilor/învăţătorilor, profesorilor, profesorilor pentru învăţământul primar, profesorilor pentru învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori. Inspecţia de specialitate
include: inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate realizată în vederea
obţinerii gradelor didactice II şi I (inspecţie şcolară specială), orice altă formă de evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrului didactic în domeniul de specialitate în
care este încadrat.

III. Obiectivele strategice ale activităţii IŞJ Dâmboviţa





Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), în scopul creșterii calității în educație;
Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea
rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2017;
Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, racordarea acestuia la piaţa muncii;
Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Dâmbovița, compatibil cu cel european, prin sporirea accesului la educaţia de
calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor.

IV. Graficul activităţilor
Perioada

06 - 10.02.2017

Tipul inspecţiei

Inspecție tematică

Echipa de
inspectori
Inspectori
școlari;
Monitori de
calitate;
Metodiști ISJ
Dâmbovița

Aspecte vizate

Consilierea, monitorizarea și evaluarea privind
organizarea și desfășurarea examenelor de
certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului profesional, liceal filiera
tehnologică și postliceal, nivel 3, nivel 4 și nivel 5,
în sesiunile anului școlar 2016 - 2017 - detaliere*
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Indicatori de performanţă

Unităţile de învăţământ
propuse

Numărul rapoartelor scrise încheiate la unităţile
şcolare desemnate centre de examen

Licee tehnologice, școli
postliceale desemnate centre
de examen

13 - 17.02.2017

20 - 24.02.2017

27.02. - 03.03.2017

06 - 10.03.2017

13 - 17.03.2017

Inspecţie de
specialitate

Inspecţie de
specialitate

Inspecție școlară
generală

Inspecţie de
specialitate

Inspecție tematică

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele naţionale;
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele naţionale;
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Inspectorii
școlari

Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea
conformității funcționării și dezvoltării unităților de
învățământ preuniversitar
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din
Regulamenul de inspecție a unităților de
învățământ preuniversiar, anexă la OMECTS nr.
5547/06.10.2011

Fișe de asistență la lecție;
Raport pe discipline și pe domenii;
Raport general de inspecție;
Calificativele acordate;
Plan de măsuri

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele naţionale;
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Inspectori școlari

Monitorizarea modului de organizare și
desfășurare a simulării evaluării naționale pentru
elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise
ale examenului de bacalaureat național, în anul
școlar 2016 - 2017

Monitorizarea a cel puțin 50% din unitățile de
învățământ;
Numărul rapoartelor de inspecție încheiate

Unităţile de învăţământ din
zona de responsabilitate
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Liceul Tehnologic Nucet

20 - 24.03.2017

27 - 31.03.2017

Inspecție școlară
generală

Inspectorii
școlari

Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea
conformității funcționării și dezvoltării unităților de
învățământ preuniversitar
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din
Regulamenul de inspecție a unităților de
învățământ preuniversiar, anexă la OMECTS nr.
5547/06.10.2011

Inspecție tematică

Inspectori școlari
Metodiști ai ISJ
Dâmbovița

Organizarea și funcționarea învățământului
profesional cu durata de 3 ani, conform art. 11,
alin. 4 din OMENCS nr. 5033/28.08.2016

Monitorizarea a cel puțin 70% din unitățile de
învățământ cu învăţământ profesional;
Numărul rapoartelor de inspecție încheiate

Unităţile cu învăţământ
profesional

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele naţionale;
Cadre didactice înscrise la
definitivat şi grade didactice

Inspectori
şcolari, Director
CJRAE,
Coordonator
CJAP

Consiliere privind orientarea școlară și
profesională a elevilor de clasa a VIII-a

Monitorizarea a cel puțin 50% din unitățile de
învățământ;
Numărul rapoartelor de inspecție încheiate

Unităţile de învăţământ din
zona de responsabilitate

Inspectori școlari

Monitorizarea utilizării instrumentelor TIC în
procesul de predare –învăţare - evaluare

Monitorizarea a cel puțin 50% din unitățile de
învățământ;
Numărul rapoartelor de inspecție încheiate

Unităţile de învăţământ din
zona de responsabilitate

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Inspecţie de
specialitate

Inspecție tematică

03 - 07.04.2017

10 - 14.04.2017

Inspecție tematică

Inspecţie de
specialitate

Pagina 4 din 6

Fișe de asistență la lecție;
Raport pe discipline și pe domenii;
Raport general de inspecție;
Calificativele acordate;
Plan de măsuri

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

Școala Gimnazială Raciu

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele naţionale;
Cadre didactice înscrise la
definitivat 2018 şi grade
didactice

02 - 05.05.2017

08 - 12.05.2017

15 - 19.05.2017

22 - 26.05.2017

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice; Numărul proceselor verbale
încheiate la inspectiile de specialitate cadrelor
didactice înscrise la examenul naţional de
definitivare în învăţământ ; Numărul rapoartelor
scrise încheiate la inspecţiile curente şi speciale
cadrelor didactice înscrise la grade didactice.

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele
naţionale;Cadre didactice
înscrise la definitivat 2018 şi
grade didactice

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele naţionale;
Cadre didactice înscrise la
definitivat 2018 şi grade
didactice

Inspectorii
școlari

Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea
conformității funcționării și dezvoltării unităților de
învățământ preuniversitar
Inspectorii vor face aprecieri asupra celor 7 arii
tematice/domenii, prevăzute la art. 15 din
Regulamenul de inspecție a unităților de
învățământ preuniversiar, anexă la OMECTS nr.
5547/06.10.2011

Fișe de asistență la lecție;
Raport pe discipline și pe domenii;
Raport general de inspecție;
Calificativele acordate;
Plan de măsuri

Inspectori școlari

Monitorizarea respectării legislaţiei şcolare în
vigoare privind încheierea situației școlare la
clasele terminale (gimnaziu și liceu)

Monitorizarea a cel puțin 50% din unitățile de
învățământ gimnazial;
Monitorizarea tuturor unităților de învățământ liceal;
Numărul rapoartelor de inspecție încheiate.

Unităţile de învăţământ din
zona de responsabilitate

Inspecţie de
specialitate

Inspectorii
şcolari,
metodiştii ISJ
Dâmboviţa

Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Numărul fişelor de observare a lecţiilor; numărul
rapoartelor sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

Unităţi de învăţământ din judeţ
cu rezultate sub media pe
judeţ la examenele naţionale;
Cadre didactice care susțin
prima inspecție curentă în anul
școlar 2016 - 2017, în vederea
înscrierii la gradul didactic II
sau I; cadre didactice înscrise
la definitivat 2018

Inspecție tematică

Inspectori
școlari;
Monitori de
calitate;
Metodiști ISJ
Dâmbovița

Consilierea, monitorizarea și evaluarea privind
organizarea și desfășurarea examenelor de
certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului profesional, liceal filiera
tehnologică și postliceal, nivel 3, nivel 4 și nivel 5,
în sesiunile anului școlar 2016 - 2017 - detaliere*

Numărul rapoartelor scrise încheiate la unitățile
școlare desemnate centre de examen

Inspecţie de
specialitate

Inspecţie de
specialitate

Inspecție școlară
generală

Inspecție tematică

29.05 - 02.06.2017
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Școala Gimnazială Vulcana
Pandele

Licee tehnologice, școli
postliceale desemnate centre
de examen

05 - 09.06.2017

12 - 16.06.2017

1. Inspecție
tematică;
2. Inspecții de
specialitate (numai
inspecții curente 1
la gradele
didactice II/I și
inspecții de
specialitate pentru
definitivat 2018)

Inspecție tematică

Inspectorii
școlari

Inspectorii
școlari

1. Monitorizarea modului de organizare și
desfășurare a probelor de evaluare a
competențelor - probele A și D ale examenului de
bacalaureat național
2. Evaluarea activităţii de proiectare, predare învăţare - evaluare a cadrelor didactice şi
adaptarea procesului de învăţare la particularităţile
beneficiarilor direcţi. Consilierea cadrelor didactice
inspectate cu privire la activitatea profesională şi
posibilităţile de dezvoltare.

Monitorizarea modului de organizare și
desfășurare a probelor de evaluare a
competențelor - probele C și D ale examenului de
bacalaureat național

1. Monitorizarea a cel puțin 50% din unitățile de
învătământ, nivel liceal;
2. Realizarea tuturor inspecțiilor planificate. Numărul
fişelor de observare a lecţiilor**; numărul rapoartelor
sintetice;
Numărul proceselor verbale încheiate la inspectiile
de specialitate cadrelor didactice înscrise la
examenul naţional de definitivare în învăţământ ;
Numărul rapoartelor scrise încheiate la inspecţiile
curente şi speciale cadrelor didactice înscrise la
grade didactice.

1. Unități de învățământ, nivel
liceal;
2. Cadre didactice care susțin
prima inspecție curentă în anul
școlar 2016 - 2017, în vederea
înscrierii la gradul didactic II
sau I; cadre didactice înscrise
la definitivat 2018

Monitorizarea a cel puțin 50% din unitățile de
învătământ, nivel liceal;

Unități de învățământ, nivel
liceal

*Inspecția tematică "Consilierea, monitorizarea și evaluarea privind organizarea și desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților
învățământului profesional, liceal filiera tehnologică și postliceal, nivel 3, nivel 4 și nivel 5, în sesiunile anului școlar 2016 - 2017" se va desfășura și în perioadele: 10 18.07.2017, 24 - 27.07.2017, 16 - 23.08.2017, 06 - 07.09.2017.
Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivel judeţean prin cercuri pedagogice se desfășoară în perioada 20.03 - 07.04.2017
Notă:
Prezentul document se actualizează în funcție de modificările legislative apărute, la propunerea inspectoratului şcolar sau la solicitarea motivată a unităților școlare, cu
aprobarea consiliului de administrație al ISJ Dâmbovița.
De asemenea, în cazul apariției unor disfuncționalități, sesizări, reclamații etc., pot fi programate inspecţii în vederea ameliorării/remedierii acestora.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,

Prof. DR. Gabriela ISTRATE
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