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CAPITOLUL I – STRATEGIA INSPECTORATULUI ȘCOLAR 
JUDEȚEAN OLT 

1.1 Țintele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Olt (2020 - 2025) 
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1.2  Misiune, viziune, principii 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Inspectoratul Școlar Județean Olt are
misiunea de a asigura cadrul propice
desfășurării unui învățământ de calitate,
prin transformarea fiecărei unități
școlare într-un lăcaș de cultură și
civilizație, care asigură egalitatea de
șanse pentru fiecare elev sau preșcolar,
de a consolida rolul școlii ca centru de
resurse educaționale pentru comunitate,
de a forma elevii ca viitori cetățeni, activi
și creativi, capabili să se integreze pe
piața muncii și într-o societate dinamică,
de tip european.

Misiunea ISJ Olt
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1.3. Motivarea raportului 
Învăţământul poate constitui o premisă a incluziunii sociale active, în contextul 

schimbărilor economice, sociale şi politice care se petrec pe continentul european. O zonă 
europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine o mulţime de avantaje, în condiţiile 
respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue în vederea înlăturării barierelor şi 
pentru dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea 
trans-europeană şi cooperarea. 

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, pe cât posibil, în şcoli dotate la 
nivel european, a reprezentat prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, ca instituţie care 
gestionează procesul de învăţământ. 

• Inspectoratul Școlar Județean Olt promovează următoarele principii:
• principiul priorităţii educaţiei centrate pe dezvoltarea 

competenţelor-cheie; 
• principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei;
• principiul transparenţei şi răspunderii publice; 
• principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
• principiul eficienţei manageriale şi financiare;
• principiul cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional;
• principiul educaţiei incluzive; 
• principiul promovării interculturalităţii;
• principiul respectării diversităţii culturale; 
• principiul respectării drepturilor şi libertăţilor copiilor, tinerilor şi 

adulţilor; 
• principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 
• principiul învăţării pe parcursul întregii vieţii;
• principiul susţinerii şi promovării personalului didactic, pentru 

acces şi dezvoltare în carieră;
• principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social; 
• principiul participării şi responsabilităţii părinţilor.

Principiile ISJ Olt
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Strategia propusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a reprezentat oportunitatea 
viziunii unificatoare a sistemului şi organizaţiei şcolare. Strategia iniţiată a prevăzut valorizarea 
individului şi a capacităţilor sale, formarea omului decident, în concordanţă cu viziunea şi 
misiunea şcolii contemporane, cu obiectivele societăţii democratice spre care tindem, 
integrându-se astfel, în contextul general al învăţământului şi societăţii moderne. 

Pornind de la aceste premise, țintele pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt și le-a 
propus pentru anul școlar 2021-2022 au fost: 

- Ameliorarea rezultatelor în domeniul educaţiei, tratând fiecare nivel (preşcolar, 
primar, secundar, profesional) în cadrul unei abordări integrate, care să includă competenţele-
cheie şi care are scopul de a reduce abandonul şcolar timpuriu; 

- Asigurarea accesului egal la educaţie; 
- Sprijinirea unităţilor de învăţământ în vederea realizării în cadrul acestora a centrelor 

de resurse educaţionale comunitare care să întărească gradul de coeziune socială şi creşterea 
participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială prin promovarea 
cetăţeniei active; 

- Întărirea parteneriatului cu operatorii economici în scopul corelării ofertei 
educaţionale cu cerinţele pieţii muncii şi profilul aptitudinal al formabililor. 

Prezentul raport prezintă activitățile derulate la nivelul Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Olt, așa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul școlar 2021-2022, 
din Planul operațional pe anul școlar 2021-2022 și din obiectivele cuprinse în Strategia 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt. 

De asemenea, acest raport de activitate a fost constituit pe baza rapoartelor întocmite 
de inspectorii școlari, responsabilii de compartimente și unitățile conexe. Concluziile obținute 
constituie punctul de plecare în vederea optimizării atât pentru documentele strategice, cât și 
pentru Planul managerial și operațional din anul școlar 2022-2023. 

1.4. Analiza SWOT a activității Inspectoratului Școlar Județean Olt în anul școlar 
2021–2022 

 
CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 calitatea documentelor de proiectare 
curriculară; 

 funcționalitatea instituțiilor conexe 
(C.C.D., C.J.R.A.E., C.J.E.) care 
participă în mod activ și dinamic la 
îmbunătățirea actului 
educațional; 

 documente proiective concepute și 
redactate în concordanță cu strategiile 
și politicile educaționale ale ME, 
analizarea și valorificarea experienţei 
de viaţă a elevilor în procesul de 
învăţare, a achiziţiilor dobândite de 
elevi în familie, în diverse activităţi 
informale; 

 competenţă în selectarea şi utilizarea 
unor metode activ-participative, 
calitatea metodelor, tehnicilor şi 
procedeelor utilizate, ponderea mare a 

 dificultăți în contextualizarea învățării, 
slaba valorificare a experienţei de viaţă a 
elevilor în procesul de învăţare, a 
achiziţiilor dobândite de elevi în familie, 
în diverse activităţi informale; 

 includerea în proiectare a unui număr 
redus de elemente interdisciplinare și 
transdisciplinare; 

 slaba frecvență a conexiunilor între 
disciplinele de învățământ; 

 diferențierea învățării; insuficienta 
adaptare a curriculum-ului la 
particularităţile unor categorii speciale de 
elevi; 

 accesul redus al copiilor din mediul rural la 
servicii logopedice; 

 disfuncţionalităţi în realizarea evaluării de 
proces; 

 ponderea redusă, la nivelul  
învățământului gimnazial și liceal, a 
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metodelor activ-participative utilizate 
în procesul de învăţare; 

 accesibilizarea conţinutului învăţării; 

 alternarea eficientă a activităţilor de 
învăţare frontală/individuală/de grup; 
monitorizarea activităţii de lucru în 
grup; adecvarea tipului de sarcină la 
modul de organizare a învăţării; 

 abordarea demersului didactic prin 
raportare la experiențe cotidiene; 

 asigurarea, la nivelul învățământului 
primar, a conexiunilor între educația 
financiară și alte discipline de 
învățământ (matematică, dezvoltare 
personală, arte vizuale și abilități 
practice etc.); 

 utilizarea metodelor de evaluare 
tradiţională, dar şi alternativă, în 
special la învățământul preșcolar și 
primar (observarea sistematică, 
proiectul, portofoliul); 

 verificarea temelor pentru acasă, în 
special la nivelul învățământului primar 
și gimnazial, utilizarea temei pentru 
acasă ca modalitate de evaluare; 

 utilizarea unor mijloace de învăţământ 
care facilitează procesul de învăţare şi 
care sunt adecvate conţinuturilor 
învăţării şi particularităţilor de vârstă 
ale elevilor; 

 integrarea resurselor TIC în 
desfăşurarea lecţiilor; 

 utilizarea manualelor digitale la nivelul 
învățământului primar; 

  • crearea unor situaţii de învăţare care 
     încurajează interacţiunea cadru 
didactic- 
     elev, elev-elev, elev-cadru didactic; 

 implementarea unor proiecte în cadrul 
programului Erasmus+ care au ca 
rezultate produse utile în procesul de 
predare-învățare-evaluare; 

 desfășurarea unor activităţi extraşcolare 
adecvate intereselor copiilor, în 
majoritatea situaţiilor; 

 implicarea elevilor în activităţi 
extraşcolare variate; 

 transfer către alte unități/clase/grupuri 
de elevi a rezultatelor/ produselor 
intelectuale din cadrul proiectelor cu 
finanțare europeană/ ale programului 
Erasmus+; 

utilizării metodelor alternative de 
evaluare; 

 frecvența redusă a sarcinilor de învățare 
care stimulează dezvoltarea creativității 
elevilor și a gândirii critice; 

 înregistrarea unei rate nesatisfăcătoare a 
abandonului şcolar în zonele socio-
economice defavorizate ale judeţului; 

 rezultate slabe obţinute de unele unități 
de învățământ la examenele și evaluările 
naționale; 

 număr mic de clase pentru  învățământul 
profesional, inclusiv dual; 

 slaba implicare a comisiilor metodice din 
unitățile de învățământ în diseminarea/ 
promovarea unor strategii didactice 
moderne prin susținerae de lecții 
demonstrative. 
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 implementarea Programului Școală după 
școală; 

 existența unor resurse educaționale 
deschise (RED) pe site-ul ISJ Olt; 

 ponderea mare a curriculumului 
opțional la matematică atât la nivel 
gimnazial, cât și la nivel liceal, atât în 
mediul rural, cât și în mediul urban. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 existența politicilor educaționale care 
vizează prevenirea violenței în unitățile 
de învățământ preuniversitar și a 
abandonului școlar; 

 apariția noilor programe școlare pentru 
învățământul preșcolar și gimnazial; 

 reconfigurarea curriculumului, prin 
centrarea acestuia asupra procesului de 
formare și dezvoltare a competențelor-
cheie. 

 lipsa manualelor școlare pentru toți elevii 
la începutul anului școlar; 

 lipsa manualelor școlare în concordanță cu 
programele școlare pentru învățământul  
profesional. 

 

 
RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 asigurarea încadrării, în cea mai mare 
parte, cu  personal didactic calificat; 

 interesul crescut al unui număr mare 
de cadre didactice preocupate de 
propria formare şi dezvoltare 
profesională prin stagii de formare 
continuă şi postuniversitare, de 
perfecţionare prin 
grade didactice; 

 preocuparea personalului din 
învăţământ pentru diseminare de bune 
practici, pentru publicarea de articole, 
participarea la simpozioane, sesiuni de 
comunicări şi schimburi de experienţă; 

 interesul cadrelor didactice pentru 
participarea la activitățile metodico-
științifice și psihopedagogice 
organizate la nivelul centrului metodic 
sau cercului pedagogic; 

 includerea în programele de formare 
din cadrul proiectului CRED a unui grup 
țintă numeros constituit din cadre 
didactice din învățământului primar și 
gimnazial; 

 interesul cadrelor didactice debutante 
pentru pregătirea în vederea susținerii 
examenelor, cât și pentru formarea/ 

 existența unor situații de superficialitate în 
cunoașterea, înțelegerea și aplicarea 
legislației școlare, a actului decizional, în 
delegarea de sarcini, în exercitarea 
funcțiilor manageriale; 

 competențe reduse ale personalului didactic 
și de conducere în domeniul marketing-ului 
școlar; 

 lipsa formării unor manageri de școli pe 
problematica managementului financiar; 

 slaba pregătire a cadrelor didactice pentru 
lucrul cu elevii cu CES integrați în 
învățământul de masă; 

 număr insuficient de posturi pentru 
activitățile nedidactice din școli; 

 rezistența la schimbare a unor cadre 
didactice; 

 număr relativ mic de acțiuni/ proiecte/ 
programe vizând grupurile dezavantajate; 

 lipsa unei culturi a învățării pe tot parcursul 
vieții; 

 insuficienta preocupare a directorilor de a 
dezvolta o cultură reală a calității, în acord 
cu legislația în domeniul asigurării calității; 

 număr mare de copii/ elevi în norma 
profesorului consilier şcolar şi profesorului 
logoped, conform normativelor ME, ceea ce 
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dezvoltarea competențelor de 
predare-învățare-evaluare; 

 interesul crescut al elevilor și 
părinților pentru activitățile de 
consiliere individuală pe problematica 
orientării în carieră, dezvoltării socio-
emoționale, dezvoltării personale, 
managementului învățării; 

 colaborarea ISJ Olt – CCD Olt în 
vederea formării cadrelor didactice 
care sunt înscrise la examenele de 
definitivare în învățământ; 

 rezultatele foarte bune la examenul 
pentru obținerea definitivării în 
învățământ;  

 atragerea unora dintre tinerii care au 
abandonat şcoala în programe de tip 
„A doua şansă”, în unele zone socio-
economice dezavantajate ale 
judeţului. 

face dificilă desfăşurarea în condiţii de 
eficienţă a activităţii din cabinete. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

 existența programelor de reconversie 
profesională, dând posibilitatea 
cadrelor didactice de a avea dublă sau 
multiplă specializare; 

 ofertă diversificată a programelor de 
formare acrediate sau avizate ale CCD 
Olt 

 fluctuația demografică, reducerea 
natalității, emigrarea; 

 tendința de scădere a interesului populației 
față de actul educațional; 

 lipsa interesului unor familii pentru educația 
copiilor, care determină atitudini de 
respingere a înscrierii copiilor într-o formă 
de educație, respectiv de frecventare 
redusă; 

 comunicare/ colaborare deficitară între 
copii-părinți și familie-școală (în primul rând 
în situațiie de absenteism nemotivat/ a 
riscului de abandon școlar). 

 

 
RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 asigurarea unei comunicări eficiente 
cu unităţile şcolare, prin utilizarea 
site-ului I.Ș.J. Olt; 

 număr mare de şcoli la nivelul 
judeţului care au beneficiat de 
reabilitare şi dotare cu echipamente 
didactice; 

 existența și utilizarea echipamentelor 
în diverse unități de învățământ 
dotate prin proiecte; 

 existența unui mobilier adecvat vârstei 
elevilor și a unor spații pentru afișaj al 

 insuficienta dotare materială a unor 
unități școlare din mediul rural sau 
nefolosirea dotărilor în activitatea 
instructiv-educativă; 

 slaba actualizare a fondului de carte din 
biblioteci; 

 numărul mic al centrelor de documentare 
și informare; 

 număr insuficient de calculatoare/ reţele 
de calculatoare care să permită 
desfăşurarea optimă a procesului 
instructiv-educativ în concordanţă cu 
noile cerinţe ale programelor şcolare; 
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lucrărilor elevilor, în special în 
învățământul preșcolar și primar; 

 amenajarea, în sala de clasă, a unui 
spaţiu pentru lectură, a 
minibibliotecilor utilizate pentru 
popularizare de carte şi pentru 
facilitarea lecturii la ciclul primar; 

 asigurarea resurselor specifice 
educației financiare, pentru 
învățământ preșcolar și primar, prin 
proiectul de colaborare dintre 
Ministerul Educației și Banca Națională 
a României; 

 conexiunea la internet a tuturor 
unităților de învățământ. 

uzarea morală şi fizică a reţelelor de 
calculatoare în unele unităţi şcolare; 

 lipsa site-ului unor unități de învățământ; 

 număr redus de cabinete logopedice, mai 
ales în mediul rural; 

 slaba preocupare pentru stabilirea 
priorităților în ceea ce privește utilizarea 
resurselor financiare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 posibilități de accesare a fondurilor 
structurale prin proiecte strategice 
POCU; 

 oportunități de finanțare 
extrabugetară identificate de unitățile 
școlare prin contracte de sponsorizări, 
dotări și parteneriate; 

 sprijinirea elevilor provenind din medii 
sociale defavorizate, prin programe 
guvernamentale; 

 existența unor ONG-uri, firme private 
care finanțează proiecte educaționale; 

 sprijinirea școlarizării elevilor și 
performanței în educație, prin 
acordarea de burse și alte facilități. 

 creșterea numărului copiilor încredințați 
spre creștere și educație unor terțe 
persoane, în lipsa părinților plecați în 
străinătate; 

 finanțare insuficientă a multor unități de 
învățământ, ca urmare a valorii costului 
standard per elev; 

 slaba implicare a autorităților locale în 
îmbunătățirea dotării laboratoarelor din 
unitățile de învățământ, în asigurarea 
dotării cu echipamente IT moderne. 

 

 
RELAȚII COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 interesul școlilor pentru 
implementarea unor programe de 
reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii (spaţii de curs, 
laboratoare, ateliere, infrastructura 
de utilităţi) şi de dotare cu 
echipamente de laborator şi instruire 
practică prin accesarea fondurilor 
nerambursabile; 

 implicarea de către şcolile IPT a 
comunității locale şi a instituţiilor 
abilitate a unor prognoze privind 
dinamica pieţei locale a muncii, având 
în vedere o perspectivă de cel puţin 2-
5 ani, în vederea unei mai bune 
proiectări a ofertei educaţionale; 

 proces lent de transformare a şcolilor în 
furnizori de servicii pentru comunităţile 
locale; 

 număr insuficient de parteneriate reale 
cu agenţi economici din anumite domenii 
de pregătire; 

 slaba implicarea a conducerii unităților 
de învățământ în acțiuni de motivare a 
autorităților locale pentru sprijinirea 
procesului de sustenabilitate a 
proiectelor cu finanțare externă 
finalizate; 

 slaba preocupare a managerilor de școli 
pentru popularizarea învățământului 
profesional. 
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 buna colaborare cu Comitetul Local de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social în 
judeţ; 

 contracte încheiate de către unităţi 
şcolare cu învăţământ profesional şi 
tehnic cu agenţii economici pentru 
efectuarea pregătirii practice; 

 consultarea părinţilor şi a elevilor în 
stabilirea cursurilor opţionale, 
adecvarea acestora la nevoile reale ale 
elevilor și la specificul local; 

 colaborarea cu instituții și 
reprezentanți ai autorităților locale 
pentru organizarea unor activități 
formale/ informale; 

 comunicare competentă și 
transparentă cu mass-media locală; 

 implicarea familiilor elevilor, a 
comunității în viața școlii, cu 
precădere în perioada Școala altfel; 

 număr mare de proiecte cu finanțare 
externă în derulare; 

 interesul elevilor pentru participarea 
la activitățile desfășurate în cadrul 
Centrului Județean de Excelență Olt 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 posibilitatea dezvoltării instituţionale 
şi a resursei umane prin accesarea 
unor programe diverse cu finanţare 
europeană prin lansarea unui nou 
program al Comisiei Europene 
(Erasmus+) care finanţează 
parteneriatele europene, strategice şi 
mobilităţile în scop de formare 
continuă; 

 colaborarea eficientă cu instituțiile 
publice, agenții economici, partenerii 
sociali; 

 existența la nivelul administrației 
locale și a instituțiilor a unor programe 
de colaborare cu unitățile școlare; 

 implicarea constructivă a mass-media 
în evenimentele legate de sistemul 
educațional; 

 existența unui mediu universitar 
deschis parteneriatelor și colaborărilor 
cu învățământul preuniversitar; 

 accesarea de fonduri europene de 
către multe primării din județ, pentru 
reabilitarea, modernizarea și chiar 
construcția de școli. 

 slaba implicare a comunității locale în 
rezolvarea unor probleme ale școlii; 

 mentalitatea unor familii de a considera 
că asigurarea succesului şcolar este 
responsabilitatea exclusivă a şcolii; 

 slaba implicare a familiei şi a comunităţii 
locale în procesul de luare a deciziilor la 
nivelul unităţilor de învăţământ; 
insuficienta colaborare a părinţilor cu 
şcoala, în unele comunităţi; 

 slabe iniţiative private sau de sprijin 
comunitar pentru dezvoltarea şi 
susţinerea actului educaţional; 

 influenţe negative din partea mediului 
perifamilial; 

 carenţe legislative în legătură cu 
posibilitatea de a adopta măsuri prompte 
şi eficiente faţă de cei ce încalcă 
normele de comportament civilizat; 

 implicarea și interesul scăzut al părinților 
în cunoașterea și rezolvarea problemelor 
școlii; 

 existența situațiilor speciale în unele 
familii/comunități, care conduc la 
întreruperea școlarizării; 
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  situaţia socio-economică precară a 
familiilor din care provin unii copii/ 
elevi/ tineri; 

 slaba motivație a agenților economici de 
a se implica în realizarea învățământului 
profesional de tip dual. 

 

1.5. Obiective generale și specifice în anul școlar 2021 – 2022 

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Asigurarea cadrului instituţional 
şi organizatoric prin practicarea 
managementului performant, 
bazat pe principiile asigurării 
calităţii în educaţie. 

1.1. Optimizarea conducerii operaţionale a 
sistemului judeţean de învăţământ.  

1.2. Organizarea şi structurarea optimă a 
compartimentelor/ activităţii specifice a 
inspectoratului şcolar județean. 

1.3. Proiectarea inspecţiei şcolare. 

1.4. Organizarea/ desfăşurarea şedinţelor cu 
inspectorii şcolari şi directorii unităţilor de 
învăţământ. 

1.5. Monitorizarea şi evaluarea modului în care se 
aplică la nivelul judeţului Olt politicile educaţionale 
ale M.E. în învăţământul preuniversitar. 

2. Coordonarea procesului de 
predare- învăţare-evaluare şi a 
activităţii educative cu scopul 
creşterii ratei de participare la 
educaţie şi asigurarea egalităţii 
şanselor prin prevenirea şi 
combaterea fenomenului 
absenteismului şi abandonului 
şcolar. 

2.1. Elaborarea unor instrumente de lucru şi 
utilizarea acestora pentru a se asigura funcţionarea 
optimă a compartimentelor ISJ Olt. 
 

2.2. Asigurarea climatului de muncă eficient în 
inspectorat. 

3. Dezvoltarea sistemului de 
formare continuă a personalului 
didactic şi monitorizarea unităţilor 
şcolare cu privire la valorizarea 
resurselor umane. 

3.1. Asigurarea calităţii proiectării manageriale.  

3.2. Aplicarea corectă a curriculum-ului în anul 
şcolar curent şi adaptarea curriculumului la decizia 
şcolii la specificul şi necesităţile comunităţii locale. 

3.3. Asigurarea calităţii actului educaţional, sporirea 
accesului tuturor copiilor la o educație de calitate și 
creștera ratei succesului școlar. 

3.4. Asigurarea calităţii evaluării, monitorizarea 
modalităţilor de evaluare a personalului didactic 

3.5. Eficientizarea managementului comunicării.  

3.6. Optimizarea activităților specifice 
departamentului managementul resurselor umane. 

3.7. Optimizarea activităților specifice 
departamentului dezvoltarea resurselor umane. 

3.8. Educație permanentă.  

3.9. Realizarea unui management dinamic şi activ în 
condiţiile asumării descentralizării. 

4.1. Accesibilizarea informaţiilor referitoare la 
Uniunea Europeană şi la oportunităţi de finanţare 
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4. Implicarea I.Ş.J. Olt şi a şcolilor 
din judeţul Olt în proiecte 
inovative. 

prin programe şi proiecte. Creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor europene. 

4.2. Stimularea unităţilor şcolare în accesarea 
fondurilor europene.  

4.3. Redactarea cererilor de finanțare şi 
implementarea proiectelor ISJ – Erasmus+, ROSE etc. 

5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
relaţiilor de comunicare între 
I.Ş.J. Olt-şcoli-parteneri-
comunitate. 

5.1. Menţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu 
M.E.  

5.2. Întărirea relaţiilor de parteneriat cu părinţii şi 
comunitatea locală. 

5.3. Reprezentarea obiectivă a inspectoratului şcolar 
în relaţiile publice.  

5.4. Îmbunătăţirea comunicării inter-instituţionale, 
dezvoltarea utilizării tehnologiilor informatice. 

5.5. Dezvoltarea tehnologiilor informatice. 

6. Întărirea parteneriatului cu 
operatorii economici în scopul 
corelării ofertei educaţionale cu 
cerinţele pieţii muncii şi profilul 
aptitudinal al formabililor. 

6.1. Ancorarea ofertei educaţionale în realităţile 
economice ale judeţului.  

6.2. Întărirea mediului concurenţial.  

6.3. Corelarea proiectului de reţea şcolară cu 
interesele specifice ale şcolilor cu învăţământ pentru 
minorităţi. 

7. Creşterea eficienţei în alocarea 
şi exploatarea resurselor şi 
transparenţa procedeelor 
bugetare şi financiare. 

7.1. Eficientizarea managementului financiar 
Realizarea obiectivă a execuţiei bugetare la nivel de 
ISJ şi şcoli.  

7.2. Modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico-
materiale. 

 

1.6.  Funcționarea Inspectoratului Școlar Județean Olt  
Compartimentele Inspectoratelor şcolare judeţene sunt servicii publice deconcentrate 

ale Ministerului Educaţiei, care se organizează la nivelul judeţului şi care acţionează pentru 
realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale în 
domeniul învăţământului preuniversitar. Inspectoratul şcolar controlează, monitorizează şi 
evaluează implementarea curriculumului naţional, în fiecare unitate de învăţământ, în 
condiţiile aplicării planurilor-cadru de învăţământ, atât pentru învăţământul obligatoriu, cât şi 
pentru învăţământul liceal, profesional şi postliceal. Conform Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS 5530/5.10.2011, 
structura Inspectoratului Școlar Județean Olt este:  

 
DOMENII FUNCȚIONALE COMPARTIMENTE 

I. Management şi dezvoltare instituţională 

Management instituțional  

Managementul resurselor umane 

Dezvoltarea resursei umane 

Proiecte educaționale 

Educație permanentă  

Activități extrașcolare și alternative 
educaționale 

II. Curriculum și inspecție școlară 

Educație timpurie  

Învățământ primar  

Limba și literatura română  
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Limbi moderne 

Matematică 

Fizică, chimie și biologie 

Geografie, istorie și științe socio-umane 

Religie și arte 

Informatică 

Învățământ profesional și tehnic 

Educație fizică și sport 

Minorități  

Învățământ special  

Monitorizarea programelor privind accesul 
la educație  

III. Financiar-contabil, juridic, tehnic-
administrativ 
 
 

Juridic  

Secretariat-arhivă  

Informatizare  

Financiar-contabil 

Normare-salarizare  

Tehnic-administrativ 

Audit public intern 

Reţea şcolară  

 
Consiliul consultativ al ISJ Olt a avut dezbateri pe parcursul anului şcolar, în care au 

fost prezentate modificările reţelei şcolare şi propunerea Planului de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2022- 2023, care a fost depus la Ministerul Educaţiei. Au fost discutate toate modificările 
făcute, actele legislative care au stat la baza acestora şi necesitatea transformărilor din 
reţeaua şcolară. Au fost discutate problemele liceelor tehnologice și modalitățile de promovare 
a învăţământului profesional de trei ani și a învățământului profesional dual după clasa a VIII-a 

Activitatea de informare şi relaţii publice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt 
a fost organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu următoarele 
componente: 

a) informarea presei; 
b) informarea publică directă a persoanelor; 
c) informarea internă a personalului; 
d) informarea interinstituţională. 
Atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor este îndeplinită 

de  persoana special desemnată în acest scop prin Decizia nr. 996/06.09.2012.  
a) Informarea presei 
Au fost elaborate 18 comunicate de presă destinate informării cu privire la activitățile 

derulate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt. Acestea au fost publicate pe site-ul 
instituției și transmise tuturor ziarelor și televiziunilor locale. 

Reprezentantul legal al Inspectoratului Școlar Județean Olt și persoana cu atribuții pe 
linia relației cu presa și a informării directe au dat interviuri în presa scrisă și la televiziune, 
au fost furnizate ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţii de interes public care privesc 
activitatea instituţiei. 

Au fost organizate  conferințe de presă ori de câte ori a fost nevoie. 
b) Informarea publică directă a persoanelor 
Inspectoratul Școlar Județean Olt a comunicat, din oficiu, următoarele informații de 

interes public: 
- actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Inspectoratului 

Școlar Județean Olt; 
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- structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, 
programul de audiențe al instituției; 

- numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și 
ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; 

- coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 
telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; 

- sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; 
- programele și strategiile proprii; 
- lista cuprinzând documentele de interes public; 
- lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; 
- modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în 

care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 
public solicitate. 

Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat și a actualizat anual un buletin informativ. 
De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat din oficiu un raport anual de 
activitate. 

Accesul la informațiile de interes public s-a realizat prin: 
- afișare la sediul instituției ori prin publicare în mijloacele de informare în masă, în 

publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie; 
- consultarea lor la sediul instituției, în spațiul special destinat acestui scop, 

secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt. 
Pe site-ul instituției www.isjolt.ro există pagina „Accesul la informațiile de interes 

public” unde sunt publicate toate informațiile prevăzute de Legea 544/2001.  
c) Informarea internă a personalului se realizează prin ședințe de lucru ordinare și 

extraordinare, afișarea la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Olt, decizii, note 
interne, poștă electronică.     

d) Informarea interinstituţională s-a realizat prin ședințe, rapoarte, comunicate de 
presă, informări. 

 
Rezolvarea petițiilor 
În anul școlar 2021–2022, la Inspectoratul Școlar Județean Olt au fost înregistrate și 

direcționate spre soluționare petiții pe diferite probleme. Toate aceste sesizări au fost 
analizate, cercetate și soluționate/rezolvate cu respectarea legislaţiei în vigoare de către 
inspectorii desemnaţi, prin consultarea cu inspectorul şcolar general/ inspectorii şcolari 
generali adjuncți, respectiv cu alte persoane-resursă din cadrul instituţiei. 

Ulterior, activitatea directorului/cadrului didactic vizat de aceste sesizări/petiții a fost 
monitorizată, precum și punerea în aplicare a prevederilor și recomandărilor din notele de 
serviciu/ notificările înaintate unităților școlare vizate de aceste reclamații. În anul școlar 
2020-2021 au fost înregistrate 188 sesizări/petiții/reclamații. 
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CAPITOLUL AL II-LEA - RESURSELE MATERIALE ȘI UMANE 
ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN 
JUDEȚUL OLT 

2.1. Reţeaua şcolară 
În anul şcolar 2021 – 2022, reţeaua de învăţământ de stat din judeţul Olt cuprinde un 

total de 402 unităţi de învăţământ (dintre care 160 cu personalitate juridică) şi 11 unităţi 
conexe (dintre care 7 cu personalitate juridică). Comparativ cu anul şcolar 2020-2021, în anul 
şcolar 2021-2022 se constată menţinerea numărului de unităţi de învăţământ cu personaliate 
juridică și reducere la unitățile arondate din cauza scăderii numărului de copii. 

 
Învăţământ de masă: 

Tipul 
Număr Din care, cu PJ 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Grădiniţe 199 186 11 11 

Şcoli primare 32 30 0 0 

Şcoli gimnaziale 139 142 115 116 

Licee 31 30 30 30 

TOTAL 401 388 156 157 

 
Învățământ postliceal 

Tipul Număr Din care, cu PJ 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Școala Postliceală 
Sanitară 

1 1 1 1 

 
Învăţământ special 

Tipul 
Număr Din care, cu PJ 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Grădiniţe 1 0 0 0 

Şcoli primare 0 0 0 0 

Şcoli gimnaziale 1 1 1 1 

Şcoli profesionale 1 1 1 1 

TOTAL 3 2 2 2 

 
Unităţi conexe 

Tipul 
Număr Din care, cu PJ 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

CSŞ 3 3 2 2 

Palatul copiilor 1 1 1 1 

Cluburi ale copiilor 4 4 1 1 

CCD 1 1 1 1 

C.J. EXCELENTA 1 1 1 1 

CJRAE 1 1 1 1 

TOTAL 11 11 7 7 

 
Învăţământ particular 
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  Şcolile postliceale particulare Grădiniţe particulare 

2020-2021 5 0 

2021-2022 5 0 

 
 

2.2. Infrastructura școlară  
Total unități de învățământ: cu personalitate juridică – 160, aflate în arondare – 242. 
37 de unități de învățământ sunt incluse în proiecte de reabilitare prin PNDL (Școala 

Primară Catanele, GPN Brebeni-Sîrbi, Școala Gimnazială Redea, Școala Gimnazială Bucinișu, 
Școala Gimnazială Izbiceni, Școala Gimnazială Brastavățu, Școala Gimnazială Cîrlograni, Școala 
Gimnazială „Florian Dițuleasa” Vitănești, GPN Dranovățu, Școala Gimnazială Mihăești, Școala 
Gimnazială Scărișoara, Școala Gimnazială Rusănești), Bookland (Școala Gimnazială Făgețelu, 
Școala Gimnazială Osica de Sus), POR (Liceul Tehnologic „P. S. Aurelian” Slatina, Școala 
Gimnazială Osica de Jos, Școala Gimnazială Piatra), REGIO (GPN Nr. 1 Balș) etc. 

Securitate la incendiu: număr de clădiri: 514, dintre care: autorizate – 82;  neautorizate 
– 200; care nu fac obiectul autorizării – 232; echipate cu hidranți – 175; echipate cu instalații 
de detectare, semnalizare și alarmare – 182. 

Autorizații sanitare de funcționare: Din totalul unităților de învățământ din județul Olt, 
83 nu dețin autorizație sanitară de funcționare, motivele fiind: lipsă sursă proprie de apă, apa 
necorespunzătoare microbiologic, școli aflate în reabilitare.  

Modul de asigurare a pazei: proprie – 20; societăți specializate de pază – 21; mixtă – 13; 
fără – 109. 

Total mijloace de transport școlar funcționale: microbuze – 124. 
 

2.3. Efective de elevi  
 

Număr elevi pe nivele de învăţământ: 

Nivel de învăţământ 2020-2021 2021-2022 

Preşcolar 9242 9429 

Primar 15007 14659 

Gimnazial 13055 13632 

Liceal 13649 13216 

Profesional 2051 1984 

Postliceal 1908 1881 

A doua sansa 685 701 

Total 55797 55502 

 
Pe nivele şi clase, evoluţia cifrei de şcolarizare se prezintă astfel: 

Învăţământ  primar 

 

TOTAL CLASA 
PREGĂTITOARE - 

CLASA a IV-a 

din care: 

clasa 
pregătitoare 

clasa I 
clasa a 

II-a 
clasa a 

III-a 
clasa a 

IV-a 

nr. clase nr. elevi nr. elevi nr. elevi 
nr. 
elevi 

nr. 
elevi 

nr. 
elevi 

2020-2021 832 15007 2890 2803 2978 2984 3352 

2021-2022 823 14659 2977 2930 2809 2954 2989 
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Învăţământ gimnazial 

  

TOTAL CLASE V-VIII 

din care : 

clasa a 
V-a 

clasa a 
VI-a 

clasa a 
VII-a 

clasa a 
VIII-a 

nr. clase 
nr. 
elevi 

nr. 
elevi 

nr. 
elevi nr. elevi 

nr. 
elevi 

2020-
2021 

TOTAL, din care: 702 13041 3387 3509 3438 2707 

învăţământ de zi 701 13021 3385 3503 3431 2702 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 1 20 2 6 7 5 

2021-
2022 

TOTAL, din care: 731 13654 3371 3369 3505 3409 

învăţământ de zi 730 13632 3364 3362 3500 3406 

învăţământ cu 
frecvenţă redusă 1 22 7 7 5 3 

 
Învăţământ liceal – clasa a IX-a 

 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

Nr. 
clase 

Nr. elevi 

Elevi școlarizați în clasa 
a IX-a învăţământ liceal  108 2933 97 2788 85 2207 

 a) cu frecvenţă - zi  95 2537 84 2386 72 1817 

 b)  cu frecvenţă - seral  13 396 13 402 13 390 

 c)  cu frecvenţă 
redusă  0 0 0 0 0 0 

 
Învăţământ profesional de zi, cu durata de 3 ani 

DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ 
2020 - 2021 2021 - 2022 

Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 

TOTAL 31 758 25 571 

Mecanică 11.5 284 9.5 202 

Electronică automatizări 0.5 14 - - 

Electric 3 71 2.5 58 

Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice  1.5 42 1.5 37 

Agricultură 3.5 82 2 57 

Comerţ 1.5 32 1.5 36 

Turism şi alimentaţie 2.5 73 2 51 

Industrie alimentară 3 65 2 37 

Industrie textilă şi pielărie 2 48 2 39 

Estetica şi igiena corpului omenesc 2 47 2 54 
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2.4. Admiterea în învățământul liceal  
Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar s-a desfăşurat în județul Olt 

în conformitate cu prevederile metodologiei în vigoare. Conform calendarului, au avut loc  
ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea în liceu în anul școlar 
2022-2023. 

Etapa I de admitere – și-au  completat opțiuni 2234 de absolvenți de clasa a VIII-a, dintre 
care 126 nu au fost repartizați. 

Etapa a II-a de admitere – au fost repartizați cei 126 de elevi, astfel: 107 la învățământul 
profesional și 11 la liceu, pe locurile rămase libere din prima etapă.  

Unitățile școlare și părinții elevilor de etnie rromă au primit sprijinul I.S.J Olt și al 
Partidei Rromilor Pro Europa - filiala Olt pentru obținerea și depunerea în termen a 
recomandărilor  necesare înscrierii pe locurile special destinate elevilor de etnie rromă. După 
etapele de admitere, 34 de elevi au fost repartizați în învățământul liceal de stat și 17 elevi în 
învățământul profesional și tehnic. 

2.5. Evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a 
Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții  clasei a VIII-a, în anul 

școlar 2021-2022, s-a realizat în conformitate cu următoarele documente de referință:  

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru 
elevii clasei a VIII–a, în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 
4801/31.08.2010; 

 Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naţionale pentru 
absolvenții clasei a VIII–a, în anul şcolar 2021-2022, nr. 5149/30.08.2021;  

 Procedura nr. 25464/11.02.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de 
egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și 
tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională 
pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul national de bacalaureat – sesiunea 2022; 

 Procedura nr. 27980/02.05.2022 privind activitatea de supraveghere 
audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile 
școlare din sistemul national de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și 
activităților specific din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor 
a VIII a și a XII-a/a XIII-a în anul școlar 2021-2022; 

 Procedura nr. 28329/11.05.2022 privind componența și atribuțiile 
membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de examen și din 
centrele regionale/ județene/ al municipiului București de contestații, 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 contestațiilor, precum și 
consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea 
naționaă pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul national de bacalaureat, în 
anul școlar 2021-2022; 

 Procedura nr. 29086/06.06.2022 privind vizualizarea lucrărilor redactate la 
probele din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 
în anul școlar 2021-2022;  

 Procedura nr. 29085/06.06.2022 privind modul de comunicare a rezultatelor 
obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 
școlar 2021-2022. 

Comisia județeană de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții 
clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 a fost constituită prin decizia IȘJ Olt cu nr. 
133/23.03.2022. La nivelul județului Olt a funcționat un singur Centru zonal de evaluare, 
conform Deciziei IȘJ Olt, nr. 498/27.06.2022. Centrele de examen pentru Evaluarea Naţională 
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au fost constituite conform metodologiei în vigoare, prin decizii ale inspectorului școlar 
general, fiecare comisie având preşedinte, membri, asistenţi şi persoane de contact care au 
avut ca atribuții următoarele: primirea SMS-urilor cu parole, listarea broșurilor, multiplicarea 
acestora, introducerea în plicuri, sigilarea plicurilor şi distribuirea  către sălile de examen.  

Toate unităţile care au fost stabilite centre de examen au fost dotate cu tehnica şi 
aparatura necesară, menţionată în procedura de organizare a examenului: calculator, xerox și 
camere de supraveghere audio-video. În mare parte, au existat  sisteme de supraveghere audio-
video integrate. Nu s-au semnalat incidente din punctul de vedere al dotării la nicio unitate de 
învăţământ din judeţ şi nici probleme de transmitere şi preluare a subiectelor.  
 
Situația candidaților la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2022: 

Discipline Înscriși Absenți Prezenți 

Limba și literatura română 3059 342 2717 

Matematică 3059 346 2713 

 
Pe toată perioada desfășurării Evaluării Naționale a existat o bună colaborare cu 

instituțiile județene: Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Direcția de 
Sănătate Publică Olt, CEZ- Oltenia, RCS-RDS Olt, în vederea asigurării condițiilor necesare 
desfășurării probelor de examen. 

Comisia județeană de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale a avut o 
permanentă comunicare cu președinții comisiilor din centrele de examen. S-a organizat 
instruirea comisiilor de examen în data de 13.06.2022, la Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina, 
unde au fost prezentate și discutate aspecte esențiale privind organizarea și desfășurarea 
examenuluiîn bune condiții.  
 În toate unităţile şcolare din judeţ, SMS-urile cu parola zilei și parola de arhivă au fost 
transmise în timp util, conform procedurii elaborate de către minister. Responsabilul cu 
comunicaţiile virtuale al Comisiei judeţene de organizare a Evaluării Naţionale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a a monitorizat activitatea fiecărei persoane de contact din şcolile în 
care a fost organizată evaluarea naţională. 

Activitatea de monitorizare a pregătirii Centrelor de examen pentru Evaluarea 
Naţională, sesiunea 2022, s-a realizat în data de 13 iunie 2022, de către  inspectorii școlari 
desemnați de către Comisia Județeană, urmărindu-se următoarele aspecte:  
 

SARCINI/ ATRIBUŢII/ MĂSURI 

Asigurarea condiţiilor necesare organizării şi desfăşurării probelor scrise: sălile în care se 
desfăşoară probele, imprimante pentru multiplicarea broșurilor/foilor suplimentare, 
copiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor Evaluării Naţionale în deplină siguranţă, 
calculatoare, telefon, fax, conexiune internet, consumabile. 

Existenţa soluţiilor/măsurilor de rezervă privind comunicarea, în situaţia în care apar 
defecţiuni tehnice sau de alt tip (şcoala cea mai apropiată). 

Dotarea cu camere de supraveghere audio-video funcţionale a sălilor de clasă din centrele de 
examen în care se desfăşoară probele examenului de Evaluare Naţională, a sălilor în care se 
descarcă subiectele. Poziţionarea camerelor de supraveghere astfel încât să asigure o 
vizibilitate integrală a sălii. Afişarea informaţiilor referitoare la existenţa camerelor de 
supraveghere. 

Asigurarea asistenţei medicale şi a pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 

Stabilirea/asigurarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupţie şi informarea 
publicului despre existenţa acestora (Tel Verde). 

Afișarea regulilor de conduită pe perioada desfășurării probelor de examen.  
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Pe parcursul celor două zile de examen, inspectorii școlari din cadrul IȘJ Olt, desemnați 
de Comisia județeană de organizare, au monitorizat centrele de examen, conform Notei de 
serviciu nr. 9555/10.06.2022, extinzând aria aspectelor verificate:  

- organizarea accesului candidaților în centrul de examen și în săli; 
- realizarea instruirii profesorilor asistenți de către președintele centrului de 

examen; 
- verificarea unghiului de captare a camerelor de supraveghere audio-video; 
- respectarea procedurii de descărcare și multiplicare a broșurilor; 
- asigurarea asistenților în sălile de clasă, pe holuri și la sala de bagaje; 
- preluarea lucrărilor de către  profesorii asistenți; 
- predarea lucrărilor de către asistenți președintelui comisiei din centrul de 

examen; 
- verificarea spațiilor care nu sunt utilizate pe parcursul derulării probelor de 

examen; 
- respectarea prevederilor OME nr. 5149/30.08.2021 privind organizarea și 

desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII a, în anul școlar 2021-
2022; 
La sfârșitul fiecărei zile de examen, inspectorii școlari desemnați au înaintat 

președintelui Comisiei județene de organizare a Evaluării Naționale un Raport de monitorizare 
a examenului, realizat conform modelul primit de la comisia județeană, în baza notei de 
serviciu. 

 
Raport de monitorizare centralizat 
 

Nr. 
crt. 

SARCINI/ ATRIBUŢII/ MĂSURI DA NU OBSERVAŢII 

1.  

Asigurarea condiţiilor necesare organizării şi 
desfăşurării  probelor scrise: sălile în care 
se desfăşoară probele, imprimante pentru 
multiplicarea broșurilor, copiatoare, fişete 
pentru păstrarea documentelor Evaluării 
Naţionale în deplină siguranţă, 
calculatoare, telefon, fax, conexiune la 
internet, consumabile. 

  X  
A fost realizată dotarea 
unităților școlare cu logistica 
necesară. 

2.  

Existenţa soluţiilor/măsurilor de rezervă 
privind comunicarea, în situaţia în care apar 
defecţiuni tehnice sau de alt tip (şcoala cea 
mai apropiată). 

  X  

A fost întocmit un Plan de 
rezervă centralizat la nivelul 
județului care a cuprins 
soluția de  rezervă pentru 
fiecare centru de examen. 
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Nr. 
crt. 

SARCINI/ ATRIBUŢII/ MĂSURI DA NU OBSERVAŢII 

3.  

Dotarea cu camere de supraveghere audio-
video funcţionale a sălilor de clasă din 
centrele de examen, în care se desfăşoară 
probele scrise ale  Evaluării Naţionale, a 
sălilor în care se descarcă subiectele. 
Poziţionarea camerelor de supraveghere 
astfel încât să asigure o vizibilitate integrală 
a sălii. Afişarea informaţiilor  referitoare la 
monitorizarea audio-video a sălilor de 
examen. 

X  

Sălile de clasă în care s-au 
desfășurat probele scrise și 
sălile în care  s-au descărcat 
subiectele au fost dotate cu 
camere de supraveghere 
audio-video care au asigurat 
vizibilitatea integrală a 
sălilor. Au fost afișate 
informații referitoare la 
existența camerelor  de 
supraveghere audio-video pe 
ușa fiecărei săli de clasă și la 
intrarea în unitatea de 
învățământ. 

4.  
Legalitatea înscrierii candidaţilor la  
Evaluarea Naţională, sesiunea 2022. 

  

Toți cei 3059 de absolvenți 
ai clasei a VIII-a au fost 
înscriși la Evaluarea 
Naţională, sesiunea 2022. 

5.  
Existenţa aprobării Comisiei judeţene 
pentru cazurile speciale. 

X  

Există aprobări ale Comisiei 
județene/ Comisiei naționale 
pentru cele 12 cazuri 
speciale de la unitățile de 
învățământ din județul Olt.  

6.  
Asigurarea asistenţei medicale şi a 
pazei/ordinii pe durata probelor scrise. 

X  

A fost transmisă adresa  
către Primăria Slatina – 
Direcția de Asistență Socială 
Olt, în vederea  asigurării 
asistenței medicale în 
Centrele de examen și 
adresele către I.P.J Olt și 
I.J.J. Olt, pentru asigurarea 
pazei și ordinii la unitățile 
de învățământ stabilite ca 
Centre de examen. 

7.  

Legalitatea constituirii comisiilor din 
unităţile de învăţământ în care se susţin 
probe scrise la examenul de Evaluare 
Națională. 

X   

Au fost stabilite 75 de 
Centre de examen, pentru 
fiecare centru constituindu-
se o comisie de examen, în 
componența stabilită prin 
Decizie a Inspectorului 
Școlar  General. 
A fost constituită Comisia din 
Centrul zonal de evaluare – 
Școala Gimnazială Nr. 1 
Slatina. 

8.  
Existenţa listelor de rezervă cu personalul 
didactic care poate prelua, dacă se impune, 
anumite funcţii în comisii. 

X  

La fiecare  centru de 
examen a fost întocmită o 
listă de rezervă cu personal 
didactic. 
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Nr. 
crt. 

SARCINI/ ATRIBUŢII/ MĂSURI DA NU OBSERVAŢII 

9.  
Existenţa colilor pentru tipărirea broșurilor 
și a foilor suplimentare. 

X  

La fiecare  centru de 
examen au existat coli 
pentru desfășurarea Evaluării 
Naționale, sesiunea 2022. 

10.  

Instruirea asistenţilor și  a membrilor din 
unităţile de învăţământ în care se susţin 
probe scrise la Evaluare Națională, sesiunea 
2022. 

X  

Instruirea președinților din 
unitățile de învățământ în 
care s-au susținut probe 
scrise a fost realizată de 
Comisia județeană în ședința 
din data de 13.06.2022. 
Instruirea asistenților s-a 
realizat la fiecare unitate 
școlară stabilită ca Centru de 
examen de către Comisia de 
examen din centru, conform 
proceselor verbale de 
instruire existente la 
dosarele comisiilor.  

11.  
Repartizarea candidaţilor în sălile de clasă, 
alfabetic, pe centru de examen,  afişarea 
listelor la loc vizibil. 

X  

Candidații au fost repartizați 
în sălile de clasă conform 
prevederilor Metodologiei de 
examen,  listele fiind afișate 
la loc vizibil, la avizierele 
unităților școlare. 

12.  
Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi 
raportarea către ME. 

X  

Înregistrarea statisticilor 
zilnice și raportarea acestora 
către ME au fost realizate în 
timp util. 

13.  
Necuprinderea în comisii a persoanelor 
implicate în disfuncţionalităţi ale 
examenelor din anii anteriori. 

X  Nu au fost cazuri. 

14.  
Măsurile de descurajare a strângerii oricăror 
tipuri de fonduri de elevi / părinţi / alte 
persoane fizice sau juridice. 

X  

La nivelul fiecărui centru de 
examen au fost prelucrate 
prevederile Metodologiei cu 
privire la strângerea oricăror 
tipuri de fonduri de la elevi 
/ părinţi/ alte persoane 
fizice sau juridice, conform 
proceselor verbale încheiate. 

15.  

Stabilirea/ asigurarea canalelor de sesizare 
a unor eventuale fapte de corupţie şi 
informarea publicului despre existenţa 
acestora. 

X  

Pentru furnizarea de 
informații specifice 
examenului de Evaluare 
Națională și pentru sesizarea 
eventualelor nereguli/ 
disfuncționalități legate de 
acesta, la nivelul 
Inspectoratului Școlar 
Județean Olt a funcționat 
TELVERDE  IȘJ Olt -
0800816249, iar la nivel 
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Nr. 
crt. 

SARCINI/ ATRIBUŢII/ MĂSURI DA NU OBSERVAŢII 

național, Ministerul Educației 
a pus la dispoziția celor 
interesați, elevi și părinți, 
TELVERDE – 0800801100. 

16.  
Monitorizarea organizării şi desfăşurării 
Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 
claselor a VIII-a. 

X  

Monitorizarea organizării și 
desfășurării evaluării 
naționale pentru absolvenții 
clasei a VIII-a fost realizată 
de către  inspectorii școlari 
desemnați de Comisia 
județană, conform Notei de 
serviciu nr. 9555/10.06.2022. 
În urma monitorizării, 
inspectorii școlari au  
întocmit Rapoarte de 
monitorizare. 

17. 
Afișarea regulilor de conduită pe perioada 
desfășurării examenelor în fiecare sală de 
clasă. 

X  

Au fost afișate regulile de 
conduită pe ușile tuturor 
sălilor de clasă din fiecare 
centru de examen.  

 
 

Rezultatele finale obținute la examenul de evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-
a, sesiunea 2021: 

Disciplina de 
examen 

1 – 
4,99% 

5 – 
9,99 

10 Înscriși Prezenți 
 

Absenți 
Rata 

promovare 

Limba și 
literatura 
română 

 
410 

2301 
 
6 

 
3059 

 
2717 

342 84,91% 

Matematică 749 1905 59 3059 2713 346 72,39% 

Medie    3059 2710 349 78,67% 

 
Adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale: 

Nr. candidați 
care au 
susținut proba 
la locul 
imobilizării 
(domiciliu) 

Nr. candidați 
care au 
susținut proba 
la locul 
imobilizării 
(spital) 

Nr. candidați 
care au susținut 
proba la locul 
imobilizării 
(penitenciar) 

Nr. candidați 
pentru care s-au 
aplicat proceduri 
speciale, cu 
aprobarea CJ 

Nr. candidați 
pentru care s-
au aplicat 
proceduri 
speciale, cu 
aprobarea  
CNEN 

0 0 0 12 0 

 
În Centrul zonal de evaluare, organizat la Școala Gimnazială Nr. 1 Slatina, au fost 

corectate 2099 lucrări la Limba și literatura română și 2101 de lucrări la Matematică ale 
elevilor de clasa a VIII-a din județul Teleorman.  

În data de13.06.2022, președintele Centrului zonal de evaluare, împreună cu membrii 
Comisiei din CZE au participat  la instruirea realizată de către Comisia județeană de Evaluare 
Națională, a preluat ștampila de examen, listele cu membrii comisiei, listele cu evaluatori, alte 
documente. 

 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

24 

A fost preluată logistica de examen: săli, imprimante, calculatoare, fotocopiatoare, 
fișet pentru păstrarea documentelor etc. Au fost completate atribuțiile, declarațiile, 
angajamentele de către fiecare membru al comisiei. De asemenea, tot prin declarație scrisă, 
s-a asigurat confidențialitatea informațiilor cu privire la conținutul lucrărilor scrise evaluate în 
cadrul centrului respectiv.  

S-a verificat sistemul de supraveghere audio-video și s-a stabilit prin decizie internă 
persoana care să se ocupe pe perioada evaluării probelor scrise de verificarea acestui sistem și 
de copierea zilnică pe DVD-uri, a înregistrărilor audio-video, atât în sălile de evaluare, cât și în 
sala repartizată comisiei. S-a asigurat că în centrul zonal de evaluare este prezent personalul 
Jandarmeriei. 

 În zilele în care s-au susținut probele scrise, s-au primit, pe bază de proces-verbal, 
lucrările scrise aduse din județul arondat, spre a fi evaluate. Au fost pregătite, pentru evaluare, 
pachetele de lucrări, astfel: au fost amestecate toate lucrările primite în centrul zonal de 
evaluare la aceeași disciplină, apoi s-au grupat în pachete și au fost numerotate. Au fost 
introduse pachetele de lucrări în dosare, după ce pe fiecare lucrare a fost scris și numărul de 
ordine al dosarului. 

Joi, 15.06.2022, s-a desfășurat evaluarea lucrărilor la proba de limba și literatura 
română, probă la care au participat 2099 elevi. Au participat 42 de profesori evaluatori, cărora 
li s-au adus la cunoștință atribuțiile ce le revin conform Metodologiei examenului de evaluare 
națională, s-a procedat la tragerea la sorți a dosarelor cu lucrările de evaluat, precum și a 
sălilor în care s-a realizat corectarea. Au fost predate dosarele cu lucrările numerotate, cu 
proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori.  

Vineri, 17.06.2022, s-a realizat evaluarea lucrărilor de matematică, probă la care au 
participat 2101 elevi. Au participat 42 de profesori evaluatori, cărora li s-au adus la cunoștință 
atribuțiile ce le revin conform Metodologiei examenului de evaluare națională, s-a procedat la 
tragerea la sorți a dosarelor cu lucrările de evaluat, precum și a sălilor în care s-au evaluat 
lucrările.  Au fost predate dosarele cu lucrările numerotate, cu proces-verbal de predare-
primire, profesorilor evaluatori.  

Pe toată perioada desfășurării evaluării lucrărilor, s-a realizat monitorizarea Centrului 
zonal de evaluare de către un membru din Corpul de control al ME, precum  și de către  membrii  
Comisiei județene de organizare a Evaluării Naționale, care s-au asigurat permanent că este 
respectată Metodologia de desfășurare a examenului de Evaluare Națională.  

La sfârșitul corectării lucrărilor la fiecare disciplină, după ce s-a făcut confruntarea 
notelor, precum și transcrierea corectă a notelor de pe borderourile finale pe lucrări, comisia 
din Centrul Zonal de Evaluare împreună cu profesorii evaluatori au procedat la deschiderea 
lucrărilor. Notele au fost introduse în baza de date și a fost verificată corectitudinea 
înregistrării acestora. 

S-au primit 97 de cereri de contestații la limba și literatura română și 79 de cereri de 
contestații la proba de matematică, în total 176 de note contestate. Lucrările au fost 
secretizate și transmise Comisiei județene de Evaluare Națională, împreună cu procesul verbal 
de predare/primire a lucrărilor.  

Au fost predate, cu proces-verbal, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale, 
celelalte documente de examen și logistica de examen, către directorul Școlii Gimnaziale Nr. 
1 Slatina. 
 
Contestațiile primite 

Nr. contestații depuse 

Proba scrisă Limba și 
literatura română 

Proba scrisă Limba și 
literatura maternă 

Proba scrisă 
matematică 

Total 

97 - 79 176 
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În urma desfăşurării probelor de concurs, fiecare şcoală a transmis către IȘJ Olt raportul 
privind rezultatele la Evaluarea Națională. Din analiza acestora și din observațiile comisiei 
județene, rezultă următoarele: 

PUNCTE TARI: 
- Atât în centrele de examen cât și în centrul zonal de evaluare, dotarea a fost asigurată 

conform metodologiei; 
- În toate centrele s-a asigurat pază specializată, precum și prezența unui cadru medical; 
- Subiectele au fost transmise în timp util, respectându-se reperele orare stabilite de 

către minister pentru desfăşurarea probelor; 
- Comisia Judeţeană a stabilit un plan de monitorizare a unităţilor de învăţământ în care 

s-a desfăşurat  Evaluarea Naţională. 
PUNCTE SLABE: 
- Raportarea cu întârziere a analizei/raportului privind modul de organizare şi 

desfăşurare a Evaluării Naționale. 
PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI (pentru ISJ Olt): 
- monitorizarea unităților de învățământ cu rezultate slabe la Evaluarea Națională 

pentru absolvenții clasei a VIII-a, pe parcursul anului școlar 2022-2023; 
- selecție mai riguroasă a persoanelor implicate în activitățile de organizare și 

desfășurare a examenului. 

2.6. Examenul național de bacalaureat 
Modul de desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat: 
Organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat s-au realizat în conformitate 

OME nr. 5151 din 30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 
bacalaureat 2022, Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, 
anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă și în anul școlar 2021-2022, Procedurii 
Operaționale privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere 
video nr. 27980/02.05.2022, Procedurii CNPEE nr 921 din 17.03.2022 privind 
transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2022. 

La nivelul judeţului Olt, comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale, centrele de examen şi centrele zonale de evaluare au fost organizate în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Măsuri organizatorice 
Pentru toate probele examenului de bacalaureat – 2022: 
- au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea dotării centrelor de examen şi de 

evaluare, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare (cel puţin trei copiatoare, 
din care unul performant, pentru fiecare centru de examen), calculatoare, telefon, fax, 
materiale consumabile, televizor, radio, fişet metalic etc., examenul desfăşurându-se 
corespunzător. Timpul maxim necesar multiplicării şi distribuirii subiectelor a fost de 30 
minute; 

- Comisia Judeţeană a stabilit un plan de urgență pentru preluarea subiectelor în cazul 
apariţiei unor eventuale deficienţe în preluarea subiectelor; 

- Au fost înaintate adrese către structurile Ministerului Administrației și Internelor, de 
poliție și de jandarmerie, de la nivel județean, precum și primăriilor, în vederea asigurării 
prezenței polițiștilor din poliția comunitară sau a jandarmilor la sediul comisiei de bacalaureat 
județene și la centrele de bacalaureat, pentru paza lucrărilor scrise și pentru păstrarea ordinii 
publice la centrele de examen şi de evaluare, pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele 
de examen la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la 
centrele de contestații și invers; 

- Au fost înaintate solicitări autoritatilor județene de sănătate și consiliilor locale, 
operatorilor de energie electrică, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc. 
asigurarea prezenței personalului medical în fiecare centru în care se susțin probe în cadrul 
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examenului de bacalaureat, respectiv asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru 
desfășurarea examenului; 

- Instituţiile abilitate au asigurat prezenţa specialiştilor care au realizat activităţile 
specifice. De asemenea, a fost înştiinţată CEZ să furnizeze continuu energie electrică pe toată 
perioada desfăşurării examenului, pentru a putea utiliza logistica din centre şi a preîntâmpina 
situații nedorite. 

În sesiunea iunie - iulie 2022, președinții comisiilor de examen și comisiei din centrul 
zonal de evaluare au fost numiți în urma tragerii la sorți realizată în videoconferința din 
18.06.2022, din lista cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care îndeplinesc 
prevederile art. 28 alin (2) și art. 30 alin (1) și (3) din anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799/2010 
privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2011, valabilă și în 2022 propuse 
pentru funcția de președinte al comisiilor de bacalaureat în centrele de examen și centrul zonal 
de evaluare din județul Olt. 

Secretarii, membrii, profesorii evaluatori şi profesorii asistenţi din centrele de examen 
şi evaluare au fost stabiliţi prin tragere la sorţi în şedinţă publică, la care au participat 
reprezentanţi ai societăţii civile (presa locală, reprezentanţi sindicali), preşedintele Asociaţiei 
de Părinţi Judeţene şi Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Olt, din listele cu profesori 
transmise de unităţile de învăţământ, liste aprobate în Consiliile de Administraţie ale acestora 
şi în Consiliul de Administraţie al I.S.J. Olt. 

Instruirea preşedinţilor comisiilor din C.E. şi C.Z.E.  a avut loc în data de 19.06.2022, 
ora 10.30, conform procesului verbal. Pentru buna desfăşurare a examenului de bacalaureat, 
la această şedinţă de instruire, fiecare preşedinte a primit mapa Centrului de Examen/Centrului 
Zonal de Evaluare  

După încheierea şedinţei de instruire şi înmânarea ştampilelor pentru fiecare Centru de 
Examen, respectiv pentru Centrul Zonal de Evaluare, membrii comisiilor au mers în centre unde 
au luat în primire de la conducerea şcolii documentele şi logistica necesare desfășurării în bune 
condiţii a Examenului de Bacalaureat. 

Instruirea supraveghetorilor şi a membrilor comisiilor din CE şi CZE s-a făcut cu 
respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 
bacalaureat 2022, aprobată prin OME nr. 5151 din 30.08.2021, privind aprobarea calendarului 
şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2022. 

În repartizarea candidaţilor pe sălile de clasă s-au respectat prevederile Metodologiei 
de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin OME nr. 5151 din 
30.08.2021, privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare 
a examenului de bacalaureat 2022. 

Au fost  întocmite liste cu repartizarea candidaţilor pe săli, pentru probele scrise, în 
ordine alfabetică şi afişarea listelor respective cu 24 de ore înainte de probe, la avizierul 
unităţii de învăţământ, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidaţii, 7.30 - 8.30. 
Repartizarea candidaţilor pe sălile de clasă s-a afişat la loc vizibil (uşile CE şi avizierele 
acestora). A fost afişat la avizierele centrelor de examen  şi pe fiecare uşă a sălilor de examen, 
numărul de telefon gratuit la care pot fi sesizate faptele de corupţie. 

În baza art. 14 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 
bacalaureat, aprobată prin OME nr. 5151 din 30.08.2021, privind aprobarea calendarului şi a 
metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2022, au fost desemnați 
ca persoane de contact, secretarii, în comisiile din Centrele de Examen.  

Preluarea şi distribuirea subiectelor în sălile de concurs s-a desfăşurat fără probleme la 
toate cele 3 probe scrise.  

La nivelul județului au fost organizate 10 centre de examen și 3 centre zonale de 
evaluare. 

Situații statistice 
Contestaţii: 
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În sesiunea iunie-iulie 2022 au fost depuse  1434  contestaţii, cele mai multe la limba şi 
literatura română - 662, matematică - 142, biologie vegetala si animala –32, anatomia şi 
fiziologia umană, genetică - 85, istorie - 297, geografie - 92.  

 
Statistică după contestaţii 

Unitate Inscr. 
Promova 
bilitate 

Pre 
zenti 

Reusiti 
TOTAL 

Reusiti 
6-6,99 

Reusiti 
7-7,99 

Reusiti 
8-8,99 

Reusiti 
9-9,99 

Reusi
ti 10 

 TOTAL 2411    69.36 2298 1594 421 398 416 357 2 

LICEUL TEHNOLOGIC 
IANCU JIANU 

20   100.00 20 20 6 6 6 2 0 

COLEGIUL NAȚIONAL 
"RADU GRECEANU" 
SLATINA 

219   95.89 219 210 26 46 70 68 0 

COLEGIUL NAȚIONAL 
"ION MINULESCU" 
SLATINA 

270 
         
94.80 

269 255 26 46 86 95 2 

LICEUL TEORETIC 
"MIHAI VITEAZUL" 
CARACAL 

247 
         
86.59 

246 213 40 48 61 64 0 

LICEUL TEORETIC 
"NICOLAE 
TITULESCU" SLATINA 

206 
         
83.66 

202 169 42 43 41 43 0 

LICEUL TEORETIC 
"ION GH. ROȘCA" 
OSICA DE SUS 

36 
         
75.00 

36 27 7 10 6 4 0 

LICEUL TEORETIC 
"PETRE PANDREA" 
BALȘ 

129 
         
74.02 

127 94 22 22 27 23 0 

LICEUL TEORETIC 
"ALEXANDRU IOAN 
CUZA" CORABIA 

236 
         
68.97 

232 160 44 41 43 32 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
NR. 1 BALȘ 

50 
         
62.50 

48 30 10 4 9 7 0 

LICEUL TEORETIC 
"IONIȚĂ ASAN" 
CARACAL 

156 
         
62.09 

153 95 42 31 20 2 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"P.S.AURELIAN" 
SLATINA 

165 
         
58.55 

152 89 42 36 11 0 0 

LICEUL "ȘTEFAN 
DIACONESCU" 
POTCOAVA 

54 
         
57.41 

54 31 7 13 7 4 0 

LICEUL TEORETIC 
"TUDOR 
VLADIMIRESCU" 
DRĂGĂNEȘTI-OLT 

109 
         
55.14 

107 59 26 14 13 6 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
VITOMIREȘTI 

17 
         
50.00 

16 8 3 1 2 2 0 

LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV SLATINA 

86 
         
47.37 

76 36 24 7 3 2 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"ION POPESCU-
CILIENI" CILIENI 

14 
         
44.44 

9 4 1 2 1 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
VĂLENI 

19 
         
44.44 

18 8 6 2 0 0 0 
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Unitate Inscr. 
Promova 
bilitate 

Pre 
zenti 

Reusiti 
TOTAL 

Reusiti 
6-6,99 

Reusiti 
7-7,99 

Reusiti 
8-8,99 

Reusiti 
9-9,99 

Reusi
ti 10 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN 
BRÎNCOVEANU" 
SCORNICEȘTI 

77 
         
42.19 

64 27 8 12 4 3 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"NICOLAE BĂLCESCU" 
BALȘ 

3 
         
33.33 

3 1 1 0 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"MATEI BASARAB" 
CARACAL 

85 
         
32.50 

80 26 17 8 1 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
TUFENI 

16 
         
30.77 

13 4 2 1 1 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"DIMITRIE PETRESCU" 
CARACAL 

12 
         
30.00 

10 3 2 1 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
METALURGIC 
SLATINA 

48 
         
30.00 

40 12 7 2 3 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
PIATRA-OLT 

10 
         
30.00 

10 3 2 1 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
CRÂMPOIA 

10 
         
20.00 

5 1 1 0 0 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"ALEXE MARIN" 
SLATINA 

55 
         
15.22 

46 7 5 1 1 0 0 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"DANUBIUS" CORABIA 

62 
          
4.65 

43 2 2 0 0 0 0 

 

2.7. Managementul resursei umane angajată în învățământul preuniversitar din 
județul Olt  
 

Nr. 

crt.  

SPECIALITATEA 

CATEDREI 
(POSTULUI) 

Limba de predare / 

Studiul limbii 
materne 

Norme/posturi didactice 

Norme/posturi didactice acoperite cu: 

Titulari  

incadrati in norma de baza 
 

Total 
din care: 

Total 
din care:  

Urban Rural Urban Rural  

1 

E
d
u
c
a
t

o
a
re

  în româna 634,00 345,00 289,00 531,00 282,00 249,00  
în rromani 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00    

TOTAL EDUCATOARE 635,00 346,00 289,00 532,00 283,00 249,00  

2 

IN
V

A
T

A
T

O
R

I 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

în româna 848,84 359,54 489,30 745,00 320,00 425,00  
studiul limbii 
rromani 

3,77 3,77 0,00 1,00 1,00    

TOTAL INVATATORI 852,61 363,31 489,30 746,00 321,00 425,00  

3 Lb. romana romana 300,72 171,90 128,82 239,30 135,52 103,78  
4 Lb. rromani materna romana 8,37 6,37 2,00 2,61 2,61    

5 Lb. latina romana 15,54 8,31 7,23 8,58 5,39 3,19  

6 Lb. engleza romana 217,26 127,59 89,67 168,03 101,80 66,23  

7 Lb. franceza romana 154,76 87,19 67,57 122,30 71,51 50,79  

8 Lb. germana romana 9,66 8,94 0,72 5,67 5,34 0,33  

9 Lb. italiana romana 0,28 0,28 0,00 0,28 0,28    
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10 Lb. spaniola romana 0,21 0,16 0,05 0,00      

11 Literatura universala romana 1,82 1,60 0,22 1,16 1,16    

12 Istorie romana 107,82 63,61 44,21 81,84 49,02 32,82  

    altele 0,73 0,62 0,11 0,00      

13 

Cultura civica, Gandire 
critica si drepturile 
copilului, Educatie 
interculturala; Educatie 
pentru cetatenie 
democratica 

romana 41,38 17,96 23,42 24,07 11,37 12,70  

14 

Socio-umane (educatie 
pentru societate, 
logica, argumentare si 
comunicare, 
psihologie, sociologie, 
filosofie, studii sociale) 

romana 37,66 33,19 4,47 21,62 19,28 2,34  

15 Pedagogie romana 7,11 7,11 0,00 2,39 2,39    

16 
Economie, economie 
aplicata, educatie 
antreprenoriala 

romana 20,46 16,62 3,84 12,53 11,10 1,43  

17 
Religie / Discipline 
teologice de 
specialitate 

romana 114,37 61,45 52,92 90,44 50,76 39,68  

18 Geografie / Geologie romana 94,35 55,95 38,40 74,76 46,41 28,35  

19 Matematica romana 264,90 145,64 119,26 190,67 112,05 78,62  

20 
Informatica, T.I., T.I.C., 
I.T.A.C. 

romana 100,26 71,13 29,13 58,18 47,85 10,33  

21 Fizica romana 117,54 71,19 46,35 87,24 55,07 32,17  

22 Chimie romana 78,72 47,74 30,98 54,82 35,95 18,87  

23 Biologie romana 101,67 55,84 45,83 79,23 44,33 34,90  

24 Stiinte romana 4,38 2,70 1,68 1,30 1,02 0,28  

25 Ed. artistica romana 3,20 3,09 0,11 2,00 2,00    

26 
Ed. plastica / Ed. 
vizuala 

romana 42,20 18,35 23,85 16,22 9,51 6,71  

27 
Arte plastice/ Arte 
vizuale/ Arhitectura 

romana 4,05 4,05 0,00 3,83 3,83    

28 Ed. muzicala romana 46,30 22,43 23,87 19,98 13,56 6,42  

29 
Ed. muzicala 
specializata  

romana 19,00 19,00 0,00 10,00 10,00    

30 Ed. fizica romana 224,81 117,96 106,85 167,74 87,12 80,62  

31 
Ed. fizica si sport (C.S. 
Scolare) 

romana 25,00 25,00 0,00 21,22 21,22    

32 

Consiliere 
psihopedagogica 

(posturi din cadrul 
C.J.A.P./C.M.A.P.) 

romana 10,00 10,00 0,00 8,00 8,00    

33 

Consiliere 
psihopedagogica 
(posturi din cabinete 
asistenta 
psihopedagogica) 

romana 49,00 49,00 0,00 43,00 43,00    

34 

Profesor logoped 
(posturi din centre 
logopedice școlare din 
subordinea CJRAE) 

romana 14,00 14,00 0,00 14,00 14,00    

35 
Profesori 
documentaristi 

romana 17,00 2,00 15,00 13,00 2,00 11,00  

36 
Palatele si cluburile 
copiilor 

romana 42,75 42,75 0,00 25,50 25,50    

37 
Profesori metodisti 
(CCD) 

romana 4,50 4,50 0,00 4,50 4,50    

TOTAL PROFESORI 2301,78 1395,22 906,56 1676,01 1054,45 621,56  

38 

Educatoare/Educator; 
Eductoare/Educator 
itinerant/de sprijin (inv. 
special prescolar) 

romana 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00    
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39 
Invatator itinerant/de 
sprijin (inv, special 
primar) 

romana 13,00 13,00 0,00 10,00 10,00    

40 Profesor-educator romana 17,00 17,00 0,00 13,00 13,00    

41 
Psihopedagogia 
speciala / profesor 
psihopedagog 

romana 26,72 26,72 0,00 17,84 17,84    

42 Profesor itinerant romana 9,00 9,00 0,00 9,00 9,00    

43 
Profesor logoped 
(posturi din unit. Inv. 
special) 

romana 8,25 8,25 0,00 6,00 6,00    

44 Kinetoterapia romana 4,15 4,15 0,00 2,00 2,00    

TOTAL INV. SPECIAL 79,12 79,12 0,00 58,84 58,84 0,00  

45 Prof. ed. tehnologica romana 41,92 17,10 24,82 30,74 13,22 17,52  

46 

Prof. mecanica/ 
mecanica metalurgie/ 
mecanica agricola/ 
mecanica in constructii/ 
mecanica nave/ 
mecanica petrol si 
gaze 

romana 60,37 60,37 0,00 32,60 32,60    

47 
Prof. electrotehnica / 
electromecanica / 
energetica 

romana 16,81 16,81 0,00 12,60 12,60    

48 
Prof. electronica / 
automatizari / 
telecomunicatii 

romana 6,48 6,48 0,00 4,50 4,50    

49 
Prof. filatura - tesatorie 
/ tricotaje si confectii / 
confectii piele  

romana 10,31 7,52 2,79 5,00 3,00 2,00  

50 
Prof. constructii / 
instalatii pentru 
constructii 

romana 13,23 13,23 0,00 6,01 6,01    

51 Protectia mediului  romana 7,27 7,27 0,00 3,01 3,01    

52 
Prof. industrie 
alimentara 

romana 15,16 8,78 6,38 7,59 5,59 2,00  

53 
Prof. agricultura / 
horticultura 

romana 32,03 18,34 13,69 17,30 11,25 6,05  

54 
Prof. prelucrarea 

lemnului 
romana 0,17 0,17 0,00 0,00      

55 

Prof.economist/posta/d
rept/ 
comert/turism/alim. 
publica  

romana 65,53 61,11 4,42 38,44 37,08 1,36  

56 
Prof. transporturi 
(rutiere, feroviare, 
navale, aeronautice) 

romana 1,49 1,49 0,00 1,00 1,00    

57 
Prof. estetica si 
ingrijirea corpului 

omenesc 

romana 10,11 10,11 0,00 5,22 5,22    

58 
Prof. medicina 
generala 

romana 4,44 4,44 0,00 0,00      

59 Prof. farmacie romana 2,74 2,74 0,00 1,67 1,67    

TOTAL DISCIPLINE TEHNOLOGICE 288,06 235,96 52,10 165,68 136,75 28,93  

60 

Pregatire-instruire 
practica mecanica/ 
mecanica metalurgie/ 
mecanica agricola/ 
mecanica in constructii/ 
mecanica nave/ 
mecanica petrol si 
gaze 

romana 39,81 39,36 0,45 16,84 16,44 0,40  

61 

Pregatire-instruire 
practica electrotehnica 
/ electromecanica / 
energetica 

romana 9,40 9,40 0,00 3,33 3,33    

62 

Pregatire-instruire 
practica electronica / 
automatizari / 
telecomunicatii 

romana 4,81 4,81 0,00 3,50 3,50    
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63 

Pregatire-instruire 
practica filatura - 
tesatorie / tricotaje si 
confectii / confectii 
piele  

romana 10,08 8,16 1,92 3,15 2,15 1,00  

64 

Pregatire-instruire 
practica constructii / 
instalatii pentru 
constructii 

romana 5,28 5,28 0,00 0,50 0,50    

65 
Pregatire-instruire 
practica industrie 
alimentara 

romana 10,48 6,47 4,01 3,92 1,92 2,00  

66 
Pregatire-instruire 
practica agricultura / 
horticultura 

romana 10,79 5,88 4,91 6,21 4,06 2,15  

67 

Pregatire-instruire 
practica economic/ 
posta/ comert/ turism/ 
alim. publica  

romana 2,96 2,21 0,75 0,85 0,85    

68 

Pregatire-instruire 
practica transporturi 
(rutiere, feroviare, 
navale, aeronautice) 

romana 6,54 6,54 0,00 2,00 2,00    

69 

Pregatire-instruire 

practica estetica si 
ingrijirea corpului 
omenesc 

romana 5,81 5,81 0,00 2,00 2,00    

70 
Pregatire-instruire 
practica asistenta 
medicala generala 

romana 9,99 9,99 0,00 6,00 6,00    

71 
Pregatire-instruire 
practica farmacie 

romana 1,13 1,13 0,00 1,00 1,00    

TOTAL PREGATIRE SI INSTRUIRE PRACTICA 117,08 105,04 12,04 49,30 43,75 5,55  

TOTAL  4273,65 2524,65 1749,00 3227,83 1897,79 1330,04  

 
Pentru anul şcolar 2021-2022, comisia de mobilitate a Inspectoratului Școlar Județean 

Olt a urmărit ocuparea posturilor didactice/catedrelor disponibile cu personal didactic calificat 
în ambele medii de rezidenţă (urban/rural), printr-o evaluare bazată pe criteriile de 
performanţă impuse de programele de concurs în vigoare precum şi printr-o repartizare pe 
posturi, eficientă, în timp real, bazată pe o evidenţă cât mai detaliată a tuturor potenţialilor 
solicitanţi. În acest sens, în baza prevederilor Metodologiei – cadru și ale Calendarului privind 
mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 
2021-2022, anexe la OMEC nr. 5991/11.11.2020, am desfăşurat, pe parcursul întregului an 
școlar o serie de activităţi după cum urmează:  

- Refacerea deciziilor  cadrelor didactice titulare ca urmare a schimbării denumirii 
unităţilor şcolare, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, ca urmare a reconfigurării 
posturilor din cadrul cabinetelor şcolare/interşcolare în care se înregistrează diminuarea 
numărului de elevi sau pentru cadrele didactice titulare pe catedre ale căror denumiri nu se 
mai regăsesc în Centralizator, pentru un număr de 58 de cadre didactice titulare, dintr-un 
număr de 34 unităţi de învăţământ, în perioada 04 ianuarie-29 ianuarie 2021; 

- Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 
data de 1 septembrie 2021 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2021-2022, în 
funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 
2021. Dintr-un total de 143 cadre didactice care îndeplineau condițiile legale de pensionare la 
01.09.2021,  un număr de 82 de femei au solicitat menţinerea în activitate ca titular până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani, in baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, precum și 
un număr de 24 de cadre didactice (23 bărbați și 1 femeie) au depus cereri privind menținerea 
în activitate în anul școlar 2021-2022, fiind aprobate un număr de 24 de cereri (16 în primul an, 
6 în al doilea an și 2 în al treilea an peste vârsta legală de pensionare). Ulterior, pe parcursul 
anului școlar 2021-2022, au solicitat pensionarea anticipată sau pentru limită de vârstă un 
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număr de 111 cadre didactice (77 femei și 34 bărbați), cu aprobarea consiliului de administrație 
al ISJ Olt; 

- Verificarea proiectelor de încadrare a personalului didactic titular în unităţile de 
învăţământ din judeţ pentru anul şcolar 2021-2022, în conformitate cu criteriile stabilite de 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă la OMEC nr. 5991/ 11.11.2020. Cu acordul 
consililor de administrație ale unităților de învățământ, au fost soluționate cererile pentru un 
număr de 24 de cadre didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe 
două sau mai multe specializări privind întregirea normei didactice, fiind emise decizii de 
numire actualizate. Au fost identificate situaţiile cadrelor didactice aflate în situație de 
restrângere de activitate sau de completare a normei didactice şi împreună cu personalul 
didactic afectat de restrângere au fost căutate soluţii de rezolvare. Completarea de normă 
didactică la nivelul unităților de învățământ a fost realizată pentru un număr de 251 persoane 
din care 225 pe perioadă determinată de cel mult un an școlar și 26 pe perioadă nedeterminată. 
Pentru cadrele didactice a căror cerere de completare a normei didactice la nivelul unității de 
învățământ nu a putut fi soluționată, I.Ș.J. Olt a identificat, la nivelul altor unități de 
învățământ, un număr de 36 catedre incomplete din care 22 au fost repartizate pe perioadă 
determinată (numai în mediul urban), celelalte 14 fiind repartizate pe perioadă nedeterminată 
(2 în mediul urban și 12 în mediul rural);   

- Din partea unităţilor de învăţământ, au fost comunicate și s-au înregistrat la I.Ș.J. Olt 
un număr de 28 de situaţii de restrângere a activităţii, dintre care 15 au fost soluţionate prin 
transfer pe o altă catedră (prin repartizare în şedinţă publică organizată de I.Ș.J. Olt). Pentru 
cele 13 cazuri de restrângere nesoluţionate, comisia de mobilitate a identificat, propus și 
soluționat cu acordul cadrelor didactice implicate, detaşarea în interesul învăţământului pe 
posturi/catedre vacante/rezervate;  

- În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, au fost depuse 160 
cereri ale cadrelor didactice titulare, fiind soluţionate cererile a 140 cadre didactice (dintre 
care 9 prin schimb de post prin consimțământ scris), răspunzând astfel aspiraţiilor cadrelor 
didactice titulare de a se apropia de localitatea de domiciliu sau de a-şi desfăşura activitatea 
în unităţi de învăţământ cu standarde ridicate de performanţă; 

- În vederea modificării contractului individual de muncă din durata determinată de un 
an în contract individual de muncă pe durata viabilității postului, conform art. 93^1 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate la 
nivelul unităților de învățământ și validate la nivelul I.Ș.J. Olt, un număr de 60 de solicitări; 

- La nivelul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare au fost aprobate cererile 
de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată pentru anul școlar 
2021-2022 pentru un număr de 116 cadre didactice (95 în baza art. 61 din Metodologie și 21 în 
baza art. 85), fiind ocupate astfel un număr de 150 de posturi didactice/catedre complete și 
incomplete dintr-un număr de 93 unităţi de învăţămănt cu personalitate juridică; 

- Au fost înregistrate dosarele privind solicitările cadrelor didactice pentru detaşare la 
cerere (în număr de 80 din care au fost soluţionate 61). La nivelul unităţilor de învăţământ, au 
fost aprobate în cadrul consiliilor de administraţie, un număr de 112 de solicitări privind 
detaşarea în interesul învăţământului, care, după verificare în cadrul comisiei de mobilitate, 
au fost publicate pe site-ul dedicat, prin intermediul aplicatiei Titularizare 2021. În vederea 
efectuării obligației de predare, au fost detașate în interesul învățământului, un număr de 11 
cadre didactice, îndeplinind funcții de conducere, îndrumare sau control; 

- În baza comunicărilor unităţilor de învăţământ a fost elaborată şi publicată pe Internet 
(www.titularizare.ro) cu ajutorul aplicaţiei „Titularizare 2021”, lista posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru anul şcolar 2021-2022, cuprinzând, 
în etapa finală stabilită prin calendarul mobilității, un număr de 1571 posturi didactice/catedre 
complete și incomplete, a căror distribuţie se prezintă după cum urmează: 
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Posturi ocupate de către cadre didactice titulare 
(530) 

Posturi ocupate prin suplinire (1041) 
Din care ocupate ca 

urmare a 

rezultatelor la CN 

2015-2021 

Ocupate 
în regim 

de 

cumul/ 

plata cu 
ora 

Ocupate prin 

concurs la nivel 

județean/de 

unitate prin 
suplinire 

prin 
continuitat

e 

-679 -157 -135 -52 -18 

Prin 

compl

etarea 
norme

i 

didact

ice 

Prin 

pretrans

fer la 
cerere  

schimb 

de 

posturi 

Prin 
transf

er 

pentru 
restrâ

ngere 

Prin 

detasa
re în 

int 

înv. 

Prin 
numire 
ca 
titular 
în baza 
CN 
2021 

Prin 

detaşa

re la 
cerere 

Prin 

modifica
-rea CIM 

cf art. 

93^1 

Suplinito

ri 
calificaţi

- urban/ 

rural 

Suplinitori 
calificaţi 

prin 

continuita
te urban/ 

rural 

Personal 

didactic 

asociat, 
pensiona

ri, tit. în 

alte 

unitati 

Cu 
studii 

corespu
nzătoar

e 
postulu

i 

Fără 
studii 

corespu
nzătoar

e 
postulu

i 

46 170 17 135 24 78 60 
240/4

39 
77/80 135 52 18 
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La data de 01.10.2021, gradul de ocupare a catedrelor/posturilor vacante/rezervate a 
fost de 100%,  în număr de 4324,74 norme didactice, după cum urmează:  

- 3227,83 norme didactice ocupate de cadre didactice titulare, prin încadrare la norma 
de bază, 1897,79 în mediul urban şi 1330,04 în mediul rural; 

- 385,42 norme didactice ocupate de cadre didactice calificate, participante la 
concursurile de titularizare 2016-2021 cu note/medii minim 5 (cinci), angajate pe perioada 
determinata cu norma de baza sau pe fractiune de norma, din care 198,09 în mediul urban şi 
187,33 în mediul rural;  

- 73,52 norme didactice ocupate de cadre didactice calificate participante la concursul  
organizat la nivel județean/ pe parcursul anului școlar cu medii de minimum 5 (cinci) încadrate 
cu norma de bază sau pe fracțiune de normă; 

- 396,94 norme didactice ocupate de cadre didactice titulare în regim de plata cu ora; 
- 32,74 norme didactice ocupate de cadre didactice debutante angajate pe posturi 

publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau cadre didactice angajate pe durata 
viabilității postului, în norma de bază sau în regim de plata cu ora; 

- 71,06 norme didactice ocupate de cadre didactice angajate în baza prevederilor art. 
93^1 din  Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare(în norma de baza sau în 
regim de plata cu ora); 

- 39,14 norme didactice ocupate de cadre didactice angajate pe perioadă determinată 
în regim de plata cu ora; 

- 36,27 norme didactice ocupate de personal didactic calificat asociat (angajat în alte 
domenii de activitate) încadrat în regim de plata cu ora; 

- 28,02 norme didactice ocupate de cadre didactice pensionate; 
- 30,88 norme didactice ocupate de cadre didactice cu studii superioare, în alt domeniu 

diferit de cel corespunzător postului didactic și 2,92 norme didactice ocupate de cadre 
didactice cu studii medii. 

2.8. Dezvoltarea resursei umane din învățământul preuniversitar din județul Olt  
DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE - DEFINITIVAT 
În anul şcolar 2021- 2022, Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ a fost 

organizat în baza OMEN nr. 5434/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
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desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ,  OMEN nr. 5239/09.09.2021 
privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru 
definitivarea în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 şi  OMEN Nr.5211/2018 
privind aprobarea Metodologiei cadrude organizare și desfășurare a examenului național de 
definitivare în învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.863 din 
11.10.2018, cu completările ulterioare. 

Potrivit calendarului de organizare şi desfăşurare a Examenului Naţional de Definitivare 
în învăţământ, anexa la OMEN nr. 5239/09.09.2021, s-au avut în vedere următoarele etape:  
 

1. 
01.10-
07.10.2021 

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene 
/ Comisiei de examen a municipiului București 

2. 
16.09-
14.10.2021 

Înscrierea candidaților  la unitățile de învățământ 

3. 
15.10-
29.10.2021 

Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, 
verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și 
comunicat de fiecare inspector școlar 
Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea 
dosarului de înscriere 

4. 
Până la 
03.06.2022 

Efectuarea inspecțiilor de specialitate  

5. 
06.06-
17.06.2022 

Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în 
aplicația informatică specifică 

6. 20.07.2022 Susţinerea probei scrise 

7. 27.07.2022 Afişarea rezultatelor 

8. 
27.07-
28.07.2022 

Înregistrarea contestaţiilor  

9. 
28.07- 
03.08.2022 

Soluționarea contestaţiilor 

10. 04.08.2022 Afişarea rezultatelor finale 

11. 
04.08-
09.08.2022 

Transmiterea către Ministerul Educației  a tabelelor nominale cu 
rezultatele candidaților promovați 

12. 
09.08-
16.08.2022 

 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului 
educației 

 
În cadrul activităţii de monitorizare M.E., derulată în perioada 19-20 iulie 2022, cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, s-au 
constatat următoarele:  

- Au fost respectate prevederile privind organizarea și desfășurarea examenului 
național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, în Centrul de Examen-Colegiul Național 
„Ion Minulescu” Slatina, conform următoarelor documente: Metodologia de organizare și 
desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN 
5434/31.08.2020; Calendarul desfășurării examenului național de definitivare în învățământ 
în anul școlar 2021-2022, aprobat prin OMEN nr. 5239/09.09.2021, Procedura M.E. nr. 
29427/16.06.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, Procedura M.E. nr. 
30122/04.07.2022 privind transportul lucrărilor scrise către centrele de evaluare, Procedura 
M.E. nr.29947/29.06.2022 privind secretizarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul 
examenului național pentru definitivarea în învățământ - sesiunea 2022,  Pocedura nr. 
29948/29.06.2022 privind evaluarea lucrărilor scrise și soluționarea contestațiilor în cadrul, 
Notă M.E. nr. 23021/06.07.2022 privind procesul de transfer și preluarea arhivelor de subiecte;  
examenului național pentru definitivarea în învățământ; 

- Potrivit datelor statistice privitoare la Examenul  Naţional de Definitivare în 
învăţământ, sesiunea iulie 2022, la nivelul judeţului Olt situaţia se prezintă astfel: 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

36 

 

Nr. 
crt. 

Candidaţi 
Nr. 

candidaţi 
Observaţii 

1. 1. Candidaţi înscrişi/octombrie 2022 126  

2. 2. Candidaţi respinşi 3 
 vechime 
necorespunzătoare 

3. 3. Candidaţi cu cerere de retragere 3  

4. 4. Candidați validați în iunie 2022 120  

5. Candidaţi prezenţi la examen 113  

6. Candidaţi absenţi la examen 7  

7. Candidaţi retraşi din examen 6 motive personale 

8. Candidaţi eliminaţi din examen 0  

9. Lucrări transmise către centrele de evaluare 107  

10. Candidaţi promovaţi/ 27 iulie 2022 74  

5. 11. Candidaţi nepromovaţi/27 iulie 2022 33  

6. 12. Cereri contestaţii 22  

13. Cereri contestaţii soluţionate favorabil 1  

14. Cereri contestaţii soluţionate nefavorabil 21  

15. Candidaţi promovaţi/04.08.2022 75  

16. Candidaţi nepromovaţi/04.08.2022 32  

 

 NOTE LA PROBA SCRISĂ PE TRANȘE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII       

            

 
1,00 - 
1,99 

2,00 - 
2,99 

3,00 - 
3,99 

4,00 - 
4,99 

5,00 - 5,99 
6,00 - 
6,99 

7,00 - 
7,99 

8,00 - 
8,99 

9,00 -
9,99 

10 
 

 0 0 5 8 10 9 32 28 15 0 107 

 NOTE LA PROBA SCRISĂ PE TRANȘE DUPĂ CONTESTAȚII       

            

 
1,00 - 
1,99 

2,00 - 
2,99 

3,00 - 
3,99 

4,00 - 
4,99 

5,00 - 5,99 
6,00 - 
6,99 

7,00 - 
7,99 

8,00 - 
8,99 

9,00 -
9,99 

10 
 

 0 0 5 6 10 11 31 29 15 0 107 

            

 REZULTATE EXAMEN  ÎNAINTE DE CONTESTAȚII        

            

 < 8 > 8          

 33 74          

 30,84% 69,16%          

 
 REZULTATE EXAMEN DUPĂ DE CONTESTAȚII        

            

 < 8 > 8          

 32 75          

 29,91% 70,09%          

 
Promovabilitate candidaţi/ 25 aprilie 2022: 65,26% 
Promovabilitate candidaţi/30 aprilie 2022: 67,36 %. 
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FORMAREA CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONAREA/DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE COMPARTIMENTUL DEZVOLTAREA RESURSEI 
UMANE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 (GRADELE DIDACTICE I ŞI II) 

 

Nr. 
crt. 

Activităţi desfăşurate Perioada Colaboratori 

1. 
 

Stabilirea membrului 3 pentru inspecţiile 
de grad I seria 2020-2022 

Sept. 2021 
Inspectorii de 
specialitate 

2. Înscriere grade didactice 
oct. 2021 

 
Directorii, responsabilii 
cu perfectionarea 

3. 

Avizarea de către Consiliul de 
Administraţie a listelor cadrelor înscrise 
la gradele didactice şi comunicarea 
aprobării/respingerii dosarului fiecărui 
candidat 

31.10.2021 
 

Consiliul de 
Administraţie al ISJ Olt 
 

4. 
Repartiţie metodişti pentru inspecţiile 
curente și speciale grade didactice 

30.11.2021 
Inspectorii de 
specialitate 

5. 
Rezolvarea cererilor privind opţiunile 
pentru tema lucrării de grad I, seria 2022-
2024 

05-
21.12.2021 

Centre de 
perfecţionare 

6. 
Trimiterea în centrele de perfecţionare a 
dosarelor pentru grad I 2021-2023 

15.01.2022 I.S.J. Olt 

7. Centralizare date colocviu grad I  03.02.2022 
Centre de 
perfecţionare 

8. Monitorizare inspecţii efectuate permanent 
Inspectorii de 
specialitate/metodiştii 

9. Centralizare rezultate colocviu grad I  28.02.2022 
Centre de 
perfecţionare 

10. 
Centralizare rapoarte scrise inspecţii 
speciale 

mai 2022 
Inspectorii de 
specialitate 

11. 
Trimiterea în centrele de perfecţionare a 
proceselor verbale de la inspecţiile 
speciale grad I şi grad II-2022 

30.06.2022 
 

Centre de 
perfecţionare 

12. Examen grad II 
25-

30.08.2022 
Centre de 
perfecționare 

 
Constatări în urma activităţii de inspecţii: 

CONSTATĂRI POZITIVE CONSTATĂRI NEGATIVE 

● note bune la inspecţiile curente şi speciale; 
● întocmirea documentelor de proiectare 
didactică în conformitate cu prevederile 
curriculumului național; 
● practicarea unui management tot mai 
eficient al grupului de elevi (activităţi pe 
grupe, activitate individuală), în special de 
către cadrele didactice care au participat la 
stagii de formare continuă; 
● pregătirea metodico-ştiinţifică a cadrelor 
didactice, ca urmare a participării la 
activităţi de formare continuă organizate de 
şcoli, CCD, ISJ,universităţi; 

● reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor 
cadre didactice; 
● carenţe în managementul clasei unde 
prevalează discursul didactic frontal, cu 
precadere în unităţile şcolare din mediul 
rural; 
● evaluarea preponderentă a informaţiilor 
primite şi mai puţin a competenţelor 
dobândite de elevi; 
● formarea iniţială nu asigură o pregătire 
metodico – ştiinţifică performantă cadrelor 
didactice debutante; 
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CONSTATĂRI POZITIVE CONSTATĂRI NEGATIVE 

● activizarea constantă a elevilor prin crearea 
unor situaţii de învăţare cu valenţe formative; 
● utilizarea sporită și eficientă a mijloacelor 
informatizate, adaptată la contextul 
pandemic. 

● existenţa unor cadre didactice din 
unităţile inspectate, care utilizează 
preponderent metode şi procedee clasice, 
perimate şi lipsite de eficientă în 
activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

 
 
SITUAŢIA STATISTICĂ A PROFESORILOR METODIŞTI AI ISJ OLT 
 

Specialitatea 
Număr profesori 

metodişti 
Specialitatea 

Număr profesori 
metodişti 

Limba română 30 Discipline tehnice 43 

Limbi moderne 33 
Învăţământ 
preşcolar 

34 

Matematică 16 Învăţământ primar 64 

Istorie, socio-umane 17 Religie ortodoxă 5 

Chimie 7 
Educație 
permanentă 

7 

Geografie 16 Educaţie fizică 18 

Biologie 14 
Consiliere-activități 
educative 

- 

Arte 8 Lb. rromani 1 

Proiecte educaţionale 
şi programe europene  

- 
Dezvoltarea resursei 
umane 

- 

Invăţământ special 18 Fizică 7 

Informatică 8   

 
Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea 

gradelor didactice 
 

Specializare 

Număr de 
cadre 

didactice 
asistate prin 

inspecţii 
speciale 
pentru 

obţinerea gr. 
did. definitiv 

Număr de cadre 
didactice 

asistate prin 
inspecţii 

curente pentru 
obţinerea gr. 

did. II. 

Număr de 
cadre 

didactice 
asistate prin 

inspecţii 
curente 
pentru 

obţinerea gr. 
did. I. 

Număr de 
cadre 

didactice 
asistate 

prin 
inspecţii 
speciale 
pentru 

obţinerea 
gr. did. II. 

Număr de 
cadre 

didactice 
asistate 

prin 
inspecţii 
speciale 
pentru 

obţinerea 
gr. did. I. 

Toate 
specializările 

126 
 

141 227 69 97 

 

2.9.  Management instituțional 
Activitatea privind managementul instituțional a fost concepută în strânsă legătură cu 

dimensiunea reţelei unităţilor şcolare din judeţul Olt. Personalul de conducere din cele 165 
unităţi de învăţământ a fost format din 165 de directori şi 36 directori adjuncţi. 

Ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a fost următoarea: 
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Nr. directori jud. Olt, din 
care: 

Modul de ocupare a postului în anul școlar 2021-2022 

Directori 
Directori 
adjuncți 

Concurs 
Numiți prin detașare în interesul 

învățământului 

Directori 
Directori 
adjuncți 

Directori Directori adjuncți 

165 36 82 
12 
 

18 4 

                                                                          
Stabilirea strategiei şi direcţiilor de dezvoltare ale compartimentului: 
Obiectivele activităţilor desfășurate la nivelul compartimentului, corelate cu cele din 

documentele strategice și operaționale elaborate la nivelul instituției, au vizat: 
- Stabilirea strategiei şi a direcţiilor de acţiune a compartimentului; 
- Planificarea activităţii inspectorilor şcolari pe problematica managementului şcolar, 

evaluării şi dezvoltării instituţionale; 
- Îndeplinirea atribuţiilor şi autorităţilor decizionale a conducerii unităţilor şcolare în 

domeniile funcţionale: curriculum, resurse financiare şi materiale, resurse umane, dezvoltare 
şi relaţii comunitare; 

- Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale, perspectivelor de dezvoltare 
şi resurselor disponibile; 

- Consilierea managerilor, facilitarea comunicării şi asigurarea formării/ dezvoltării 
profesionale/ manageriale a personalului de conducere; 

- Monitorizarea şi evaluarea activităţii manageriale din şcoli; 
- Asigurarea fluxului informaţional cu forurile superioare, cu managerii şi cu partenerii 

educaţionali; 
- Rezolvarea conflictelor din sistem, a contestaţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate 

ISJ sau ME; 
- Dezvoltarea relaţiilor comunitare; 
- Extinderea colaborării cu toţi factorii sensibili faţă de dezvoltarea educaţiei, faţă de 

problemele şcolii şi susţinerea ei şi în special atragerea familiei ca principal partener al şcolii; 

 Dezvoltarea dimensiunii europene în cadrul instituţiilor de învăţământ. 
Compartimentul Management instituțional şi-a desfăşurat activitatea de control – 

monitorizare– îndrumare în conformitate cu legislația în vigoare, iar acţiunile principale ale 
activităţii pe problemele de management şcolar, în anul şcolar 2021-2022, au vizat îndeplinirea 
principalelor funcţii manageriale: proiectare, organizare, conducere operațională, control-
evaluare, motivare, implicare/ participare, formare/ dezvoltare profesională și personală, 
formarea grupelor/ dezvoltarea echipelor, negocierea/ rezolvarea conflictelor. 

În anul școlar 2021-2022, inspectorii de management au participat la 2 inspecții școlare 
generale.  

Planificarea activităţilor din cadrul compartimentului 

Planul managerial al compartimentului a fost realizat în concordanţă cu priorităţile şi 
direcţiile de dezvoltare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt și operaționalizat prin planurile 
de acțiune semestriale și prin procedurile elaborate şi reactualizate în vederea eficientizării 
demersurilor manageriale. 

În vederea elaborării planului managerial pentru anul şcolar 2021 – 2022, s-a realizat 
diagnoza la nivelul compartimentului, prin implicarea inspectorilor şcolari, a directorilor 
unităţilor de învăţământ, a altor factori interesaţi de educaţie (parteneri ai IŞJ). Planul 
managerial a vizat transformarea punctelor slabe şi a ameninţărilor în puncte tari, respectiv 
oportunităţi, conform priorităţilor stabilite pentru activitatea de management educațional și 
dezvoltare instituțională. Obiectivele specifice au fost în concordanţă cu priorităţile la nivelul 
judeţului, iar indicatorii de performanţă au fost stabiliţi pentru fiecare obiectiv specific, 
aceştia fiind de tip cantitativ, respectiv calitativ.  
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Organizarea activităţii compartimentului management instituțional din cadrul 
Inspectoratului Şcolar Județean Olt a cuprins următoarele componente: 

- Participarea la ședințele operative săptămânale organizate de conducerea ISJ cu 
inspectorii școlari de management, în cadrul cărora s-au stabilit obiectivele specifice ale 
activităţii de consiliere, îndrumare şi control a activității manageriale a directorilor unităților 
de învățământ din județ, s-au discutat aspecte sau situaţii specifice privind actualizarea bazei 
de date a directorilor, monitorizarea activității manageriale din școli, evaluarea directorilor 
unităților de învățământ din județ; 

- Organizarea ședințelor cu directorii și a activităților metodice semestriale; 
- Respectarea graficelor de monitorizare şi consiliere a directorilor unităţilor de 

învăţământ, în vederea evaluării anuale şi acordării calificativului pentru anul şcolar 2021-
2022; 

- Asigurarea controlului calităţii prin inspecţia şcolară, inspectorii de management 
instituțional  realizând o evaluare holistică a managementului unităţii inspectate; 

- Monitorizarea activităţii membrilor consiliilor de administrație din școli, consilierea şi 
monitorizarea personalului de conducere din unităţile de învăţământ din judeţ în legătură cu 
oportunităţile de formare continuă şi de dezvoltare de parteneriate de cooperare europeană 
în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi a altor programe educaționale. 

Monitorizarea activităţii manageriale la nivelul judeţului s-a realizat prin raportare la 
planul managerial şi planul de inspecţii generale și tematice. Concluziile desprinse în urma 
inspecțiilor se regăsesc în rapoartele semestriale şi generale care au fost prezentate 
managerilor şcolari pe centre metodice şi în plen, la nivel judeţean, prilej cu care au fost 
dezbătute problemele de fond ale învăţământului judeţean. Rapoartele întocmite au fost 
analizate prin prisma evidenţierii rezultatelor şi aspectelor relevante, a posibilităţii de 
valorificare a acestora şi a măsurilor ameliorative. S-au utilizat instrumente de monitorizare 
adecvate obiectivelor şi specificului activităţilor monitorizate şi au oferit directorilor de şcoli 
mijloace de autoevaluare. 

Inspectorii de management s-au întâlnit la începutul fiecărui semestru al anului școlar 
2021-2022, cu responsabilii cercurilor metodice al directorilor, prilej cu care au fost abordate 
teme privind identificarea priorităților de ordin managerial care trebuie avute în vedere în anul 
școlar următor, cum ar fi: 

 - corecta constituire a Consiliului de Administrație; 
 - fișa postului directorului și a directorului adjunct (acolo unde este cazul); 
 - fișa de (auto)evaluare a directorilor și directorilor adjuncți; 
 - teme orientative ale ședințelor CA și CP; 
 - revizuirea ROF; 
 - revizuirea RI; 
 - stabilirea tematicii pentru activitățile metodice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

41 

CAPITOLUL AL III-LEA - PRINCIPALELE ACȚIUNI 
DESFĂȘURATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 
2021 – 2022 

3.1. Diagnoza disciplinelor de învățământ 
A. Educație timpurie 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

28 

- Număr inspecții de 
specialitate  

22 

- Număr inspecții tematice 4 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

 

- Număr inspecții de 
specialitate 

255 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Selectarea/elaborarea unor resurse educaționale deschise 
adaptate particularităților de vârstă; 
- Elaborarea de către cadrele didactice a propriilor programe 
opționale în concordanță cu specificul grupei, al mediului 
local/comunității, cât și al societății; 
- Preocuparea pentru îmbunătățirea bazei didactico-materiale 
prin eforturi proprii;  
- Interesul crescut al cadrelor didactice pentru formarea 
profesională continuă atât prin grade didactice, cât și prin 
cursuri de formare acreditate și avizate; 
- Creativitatea cadrelor didactice în conceperea și conducerea 
scenariului didactic, prin crearea unei atmosfere de lucru 
susținute, prin activități de învățare atractive, ce permit 
copiilor dezvoltarea în ritm propriu;  
- Desfășurarea activităților didactice centrate pe asigurarea 
climatului afectiv și motivațional, punând accent pe starea de 
bine a copilului și individualizarea învățării;  
- Promovarea unor relații interpersonale optime bazate pe 
respect reciproc, crearea unui climat de cooperare între 
personalul unității și beneficiarii direcți și indirecți;  
- Promovarea unor atitudini tolerante, deschise, de acceptare și 
înțelegere firească a raporturilor dintre copiii cu nevoi speciale 
și copiii obișnuiți;  
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- Abilitarea cadrelor didactice cu competențe de comunicare, 
negociere și cooperare, necesare în contextul unui învățământ 
divers, din punct de vedere etnic si cultural; 
- Spaţiul educaţional este amenajat pe centre de lucru, 
pavoazarea claselor este în concordanţă cu cerinţele 
curriculum-ului preşcolar, materialele didactice sunt la 
îndemâna copiilor iar portofoliile acestora sunt expuse la loc 
vizibil şi sunt la îndemâna părinţilor. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Sprijinirea cadrelor didactice debutante prin creșterea 
numărului de activități de consiliere și prin distribuirea unor 
resurse educaționale specifice învățământului preșcolar; 
- Eliminarea discrepanțelor rural-urban prin schimburi de 
experiență, parteneriate, mese rotunde activități 
extracuriculare comune;  
- Promovarea exemplelor de bune practici în adaptarea 
Curriculum-ului la particularitățile unor categorii speciale de 
preșcolari (copii cu CES). 

2.3 Cauze identificate Lipsa materialelor didactice în anumite grădinițe. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Activitățile didactice s-au desfășurat în concordanță cu 
proiectele didactice, cadrele didactice au adaptat contextul 
învățării în funcție de tipul activităților și interesele copiilor, au 
prezentat cu claritate obiectivele și sarcinile de lucru;     
- Materialele didactice diverse şi de calitate, elementele 
surpriză au orientat gândirea şi acţiunea preşcolarilor spre 
atingerea scopului propus de educatoare;     
- Sunt respectate particularităţile de vârstă și individuale ale 
copiilor, se lucrează diferenţiat,  respectându-se ritmul de lucru 
al copiilor. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Crearea unui mediu educațional care vizează desfășurarea 
activităților în aer liber, într-un mediu special amenajat 
outdoor. 

3.3 Cauze identificate Lipsa motivației cadrelor didactice și a  resurselor financiare. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

- Consilierea cadrelor didactice debutante și pe cele înscrise la 
gradele didactice; 
- Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor educative și 
educaționale; 
- Susținerea unor activități practice, demonstrative în cadrul 
întrunirilor de cerc pedagogic/alte cadre organizatorice de 
formare continuă. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Aplicarea curriculum-ului naţional pentru educație timpurie la 
nivelul judeţului; 
- Eficientizarea activităţii metodice a cadrelor didactice; 
- Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ pentru 
educație timpurie, perfecţionarea şi modernizarea acestuia; 
- Asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale din 
domeniul specialităţii; 
- Evaluarea dosarelor pentru acordarea gradațiilor de merit. 

4.3 Cercuri pedagogice 
Cercurile pedagogice (17 cercuri) s-au desfășurat cu prezența 
fizică a cadrelor didactice și au reprezentat o modalitate 
eficientă de formare a acestora. Temele alese au fost din 
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scrisoarea metodică și au avut în componență schimbul de bune 
practici, actualizarea procedurilor de lucru la nivelul 
învățământului preșcolar și informarea grupului. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Desfășurarea activității didactice în baza unui curriculum care 
susține realizarea unui echilibru adecvat între învățare și 
dezvoltarea armonioasă a personalității;  
- Posibilitatea adaptării curriculumului la nevoile reale ale 
copiilor prin abordarea intra-/inter-/ 
pluridisciplinară/integrată a învățării, prin desfășurarea unor 
proiecte tematice derulate pe una sau mai multe săptămâni; 
- Implementarea unei educații de calitate, datorate, în special, 
resursei umane calificate; 
- Utilizarea de metode didactice diversificate, prin îmbinarea 
metodelor tradiționale cu cele activ-participative; 
- Monitorizarea progresului individual al copiilor prin indicatorii 
comportamentali corespunzători domeniilor de dezvoltare, 
consemnați în fișele standard de evaluare; 
- Continuitatea, în mediul nonformal și informal, a învățării 
promovate în activitățile educaționale datorită unui parteneriat 
eficient dintre grădiniță și familie; 
- Inițierea și derularea unor proiecte județene în scopul 
asigurării de resurse educaționale pentru copiii proveniți din 
medii defavorizate socio-economic, asigurându-se continuarea 
accesului la educație; 
- Creșterea numărului cadrelor didactice care s-au implicat în 
proiectele implementate de ISJ Olt sau ME; 
- Sporirea interesului cadrelor didactice calificate de a se 
perfecționa prin obținerea definitivării, a gradelor didactice II și 
I; 
- Preocuparea cadrelor didactice din învățământul preșcolar 
pentru dezvoltarea profesională; 
- Organizarea unor grupuri de lucru în vederea realizării 
resurselor educaționale pentru sprijinirea cadrelor didactice în 
aplicarea corectă a Curriculumului pentru educație timpurie. 

5.2 Puncte slabe 

- Numărul mare de preșcolari la grupă, mai ales în mediul urban, 
nu permite centrarea reală pe nevoile fiecărui copil, pe 
exersarea aptitudinilor și abilităților individuale pentru a 
influența parcursul educațional al copilului; 
- Manifestarea unui interes scăzut a unor cadre didactice pentru 
studierea și aplicarea aspectelor curriculumului privind 
strategiile educaționale de asigurare a unui demers didactic de 
calitate; 
- Preocuparea scăzută a unor cadre didactice în privința 
diversificării și îmbogățirii ofertei educaționale prin intermediul 
CDȘ –ului; 
- Uneori, relaţia cu părinţii nu este bine valorificată în sensul 
stabilirii unei continuităţi educaţionale în cadrul familiei. 
Acestă situaţie trebuie mai bine definită prin comunicări 
periodice şi discuţii referitoare la proiectele derulate în 
grădiniţă şi implicarea familiei în ceea ce priveşte parteneriatul 
educaţional în sensul colaborării spre binele şi interesul copiilor. 
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5.3 Oportunități 

- Existența unor schimburi de experiență între cadrele 
didactice; 
- Colaborări eficiente între unitățile școlare, cu agenții 
economici, cu partenerii sociali, evidențiate printr-un număr 
mare de parteneriate educaționale locale, județene, naționale; 
- Organizarea de programe de formare continuă de către CCD 
Olt sau alți furnizori, în sprijinul formării cadrelor didactice; 
- Sprijinirea copiilor provenind din medii sociale defavorizate 
prin programe guvernamentale sau prin proiecte ale unor 
asociații non-guvernamentale. 

5.4 Amenințări 

- Slaba implicare a unor comunităţi locale în crearea bazei 
materiale optime pentru desfăşurarea unui proces didactic 
modern; 
- Dotarea insuficientă a grădinițelor și a cadrelor didactice cu 
materiale didactice; 
- Implicarea scăzută a unor părinți, din motive obiective (mai 
mulți școlari în familie, programul de serviciu, lăsarea copiilor 
în grija bunicilor), în participarea la activitățile școlare și 
extrașcolare. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 – 2023 

- Creșterea numărului de unități de învățământ preșcolar în pilotarea proiectului Grădina de 
Relaxare,  Liniște și Învățare – GRLI, pilotat în ultimul an școlar în 32 de grădinițe din județul 
Olt; 
- Desfășurarea unor activități extracurriculare/proiecte pentru sănătate/educație pentru 
valori/educație cultural-artistică și științifică/educație ecologică/educație prin sport/ 
educație rutieră/ stimularea interesului pentru lectură; 
- Compatibilizarea educației timpurii desfășurate la nivelul județului cu sistemele europene, 
prin sporirea accesului la educația de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială și 
a egalității șanselor în vederea diminuării riscului de abandon școlar și de analfabetism 
funcțional; 
- Crearea, la nivelul județului, a unei comunități pedagogice în care cadrele didactice să facă 
schimb de bune practici în aplicarea curriculumului pentru educație timpurie; 
- Creșterea calității procesului de învățământ prin utilizarea metodelor moderne de predare–
învățare–evaluare diferențiate în concordanță cu nevoile educative ale fiecărui copil de vârstă 
antepreșcolară și preșcolară. 

 
B. Învățământ primar 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 
1.1 Număr inspecții realizate 
de inspectorul școlar 

75 

- Număr inspecții de 
specialitate  

14 

- Număr inspecții tematice 53 

- Număr inspecții școlare 
generale 

4 – 8 cadre didactice asistate 

1.2 Număr inspecții realizate 
de către metodiști 

155 

- Număr inspecții de 
specialitate 

135 

- Număr inspecții tematice Nu este cazul 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

45 

- Număr inspecții școlare 
generale 

4 – 20 cadre didactice asistate 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- capacitatea cadrelor didactice de elaborare a unei 
proiectări ce respectă cerințele programei școlare;  
- capacitatea crescută de elaborare a programelor de curs 
opțional; 
- pregătirea metodică de calitate a cadrelor didactice cu 
experiență, evidentă prin capacitatea de proiectare a unui 
demers didactic eficient, de asigurare a unei succesiuni 
logice a secvențelor de instruire. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- păstrarea unui echilibru din punctul de vedere al raportului 
utilizării metodelor tradiționale vs. Metode moderne/ 
complementare, a materialelor didactice; 
- introducerea în schemele orare ale claselor din 
învățământul primar a disciplinelor opționale, chiar dacă în 
planul cadru nu există obligativitatea efectuării opționalelor. 

2.3 Cauze identificate 

- lipsa preocupării pentru propria pregătire profesională 
continuă a unor cadre didactice; 
- lipsa efectuării transferului conținuturilor aprofundate prin 
participarea la programele de formare profesională continuă 
către activitățile desfășurate în clasă; 
- scăderea interesului pentru implementarea disciplinelor 
opționale la clasă. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- crearea în lecții  a unor situații de învățare bazate pe 
observarea cu caracter explorator, pe utilizarea 
experimentului; 
- asigurarea caracterului practic-aplicativ al lecțiilor; 
- alternarea eficienta activităților de învățare 
frontal/activitate individuala/activitate grupală; 
- monitorizarea activității de lucru în grup; adecvarea tipului 
de sarcină la modul de organizare a învățării; 
- preocuparea cadrelor didactice pentru valorificarea 
achizițiilor anterioare ale acestora in procesul de învățare; 
- ponderea bună a jocului didactic și a jocului de rol, în lecții; 
frecvență bună a utilizării exercitiilor-joc atractive, 
adecvate preocupărilor copiilor; 
- competență în selectarea și utilizarea metodelor activ – 
participative, calitatea metodelor, tehnicilor și procedeelor 
utilizate, ponderea mare a metodelor activ – participative 
utilizate în procesul de învățare; accesibilizarea conținutului 
învățării; 
- crearea unor situații de învățare care încurajează 
interacțiunea cadru didactic – elev, elev – elev, elev – cadru 
didactic; 
- utilizarea unor mijloace de învățământ de calitate, care 
facilitează procesul de învățare și care sunt adecvate 
conținuturilor învățării și particularităților de vârstă ale 
elevilor;  
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- menținerea interesului elevilor pentru activitatea de 
învățare prin introducerea în lecții a unui material didactic 
atractiv; 
- expunerea în sala de clasă a  unor materiale permanente 
care sunt bine vizualizate de către elevi. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- preocupare pentru formarea profesională continuă, în 
multe cazuri pregătirea inițială nu este ceea ce s-ar dori; 
- mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante; 
- creșterea sprijinului financiar acordat școlilor, atât pentru 
remunerarea resursei umane cât și pentru cheltuielile 
curente; 
- identificarea unor modalități de monitorizare a modului în 
care sunt aplicate achizițiile dobândite de cadrele didactice 
în cadrul cursurilor de formare la care participă;  
- creșterea numărului personalului specializat în lucrul cu 
copiii cu CES; 
- realizarea unor programe complementare programului 
școlar obligatoriu, cu scopul întăririi legăturii cu familiile și 
comunitatea locală. 

3.3 Cauze identificate 

- nivelul slab al formării inițiale (mai ales pe probleme de 
didactica specialității, neajunsuri în ceea ce privește 
pregătirea cadrelor didactice); 
- inconsecvență în sprijinul acordat de către școală cadrelor 
didactice fără experiență; 
- lipsa motivației cadrelor didactice; 
- slaba preocupare pentru informare permanentă pe 
problematica științelor educației; 
- modul în care sunt aplicate achizițiile dobândite de cadrele 
didactice în cadrul cursurilor de formare la care participă nu 
este monitorizat;  
- lipsa personalului specializat pentru lucrul cu elevii cu CES, 
în cea mai mare parte a școlilor din mediul rural; 
- slaba implicare a familiilor în monitorizarea modului în care 
elevii efectuează temele pentru acasă; 
- lipsa de supraveghere a copiilor în timpul liber, în special a 
acelora care au părinții plecați la muncă în străinătate. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

Pentru anul școlar 2021 – 2022 au fost selectați 63 de 
metodiști, care au desfășurat următoarele activități: 
- au participat la activități de consiliere și asistență pentru 
cadrele didactice de specialitate din unitățile arondate; 

(1) – au realizat inspecțiile pentru înscrierea sau obținerea 
gradelor didactice repartizate de către inspectorul școlar; 

(2) – au participat la inspecții școlare generale, inspecții de 
specialitate, inspecții tematice, la solicitarea inspectorului 
de specialitate; 

(3) – au participat la activități pentru care au fost solicitați de 
către inspectorul școlar. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

În anul școlar 2021 – 2022, Consiliul consultativ pe disciplină 
a funcționat cu 59 de membri, care au desfășurat 
următoarele activități: 
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- evaluarea RED-urilor depuse pentru disciplina învățământ 
primar; 
- evaluarea dosarelor depuse în vederea obținerii gradației 
de merit; 
– au participat la activități pentru care au fost solicitați de 
către inspectorul școlar. 

4.3 Cercuri pedagogice 

La nivelul compartimentului învățământ primar funcționează 
42 de cercuri pedagogice organizate pe zone geografice, câte 
5 în zonele Balș și Drăgănești Olt și câte 10 în zonele Caracal, 
Corabia și Slatina, la care se adaugă 2 cercuri pentru 
învățământul simultan. 
În fiecare semestru s-au organizat cercurile pedagogice, cu 
următoarele activități: 
Semestrul I: 52 de cadre didactice au prezentat exemple de 
bune practici în cadrul activităților cu tema „Evaluarea în 
mediul on-line”; activitățile s-au desfășurat on-line 
Semestrul al II-lea: 42 de cadre didactice au susținut 
activități cu tema „Școala online – context, experiențe, lecții 
învățate”. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- interesul crescut al cadrelor didactice din învățământul 
primar pentru perfecționarea continuă, atât prin participarea 
la programul de formare CRED, cât și la webinare, cursuri, 
conferințe on-line privind predarea-învățarea-evaluarea on-
line, sincron și asincron, pe parcursul anului școlar 2021 - 
2022; 
- organizarea și reorganizarea, în anul școlar 2021 – 2022, la 
nivelul unităților școlare din județul Olt, învățământ primar, 
a platformelor de învățare; 
- îmbunătățirea rețelelor de internet din majoritatea școlilor, 
în anul școlar 2021 – 2022; 
- colaborarea la nivelul departamentului învățământ primar 
prin împărtășirea de experiențe relevante de activități 
didactice on-line și elaborarea de RED-uri; 
- o mare parte dintre elevii claselor primare participă activ 
la propria învățare, atât în organizarea față în față, cât și în 
cea on-line, sincron sau asincron. 

5.2 Puncte slabe 

- existența printre cadrele didactice învățământ primar a 
unora care sunt în mică măsură preocupate de dezvoltarea 
conpetențelor privind utilizarea noilor tehnologii, mai ales în 
contextul predării-învățării-evaluării on-line; 
- existența unui număr de elevi care nu au putut participa la 
activitățile didactice față în față sau on-lie, sincron sau 
asincron; 
- slaba preocupare a unora dintre cadrele didactice privind 
proiectarea unităților de învățare în concordanță cu nevoile 
reale de învățare ale elevilor și cu experiența de viață a 
acestora; preluarea unor modele de proiecte fără a le adapta 
specificului clasei; 
- inconsecvență în proiectarea evaluării prin proiectul unității 
de învățare; 
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- valorificarea incompletă a valențelor metodelor 
complementare de evaluare și a instrumentelor specifice; 
- dificultăți în realizarea evaluării de proces. 

5.3 Oportunități  

- derularea unui număr mare de proiecte strategice de către 
Ministerul Educației; 
- organizarea și desfășurarea de către instituții și organizații 
de educație și formare, din mediul preuniversitar sau 
universitar, a unui număr mare și a unei game variate de 
cursuri, conferințe, webinarii, tutoriale etc. pentru 
predarea-învățarea-evaluarea la distanță; 
- posibilitatea de informare și comunicare rapidă cu 
Inspectoratul Școlar Județean Olt și cu Ministerul Educației. 

5.4 Amenințări  

- posibilitatea ca perioade lungi și alternative de timp, 
activitatea didactică să se desfășoare exclusiv on-line/de la 
distanță; 
- absența condițiilor minimale pentru desfășurarea unor 
astfel de activități (device-uri; conexiune la rețeaua de 
internet) ; 
- existența unui număr mare de părinți plecați din țară; 
- slabe inițiativei private / sprijin comunitar pentru 
dezvoltarea și susținerea actului educațional; 
- insuficienta conștientizare a unor factori de decizie (consilii 
locale, societăți comerciale, sindicate, părinți, elevi, cadre 
didactice) privind prioritățile și direcțiile de evoluție 
necesare în învățământ;  
- insuficientă conștientizare a părinților copiilor/ elevilor/ 
tinerilor privind rolul lor de principal partener educațional al 
școlii. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Abordări educaționale cu un caracter integrat, bazate pe observație, pe explorarea în 
detaliu a mediului înconjurător și pe activități specifice obiectivelor educaționale 
subsumate profilului absolventului de ciclu primar; 
- Deplasarea accentului pe dezvoltarea capacității de a lucra, singur sau în echipă, pentru 
executarea de sarcini școlare simple, a competenței de a citi și a înțelege texte simple, a 
competenței de a funcționa autonom acasă sau la școală și de a înțelege anumite concepte 
de bază importante pentru funcționarea în societate (respectul, toleranța, drepturile de 
bază etc.). 
- Utilizarea în cadrul procedului de evaluare a testărilor pe bază de calificative, cu ajutorul 
cărora, la sfârșitul anului școlar, să fie posibilă evaluarea dezvoltării elevului și informarea 
părinților cu privire la progresele făcute de elev.  
- Utilizarea evaluărilor continue și standardizate la clasă, precum și a evaluărilor anuale, 
cu subiecte naționale, axate pe competențele cheie, standardizate și comparabile la nivel 
național, cu rolul de a oferi repere esențiale atât în activitatea didactică a învățătorilor, 
cât și pentru părinți sau pentru unitatea de învățământ, în sensul îmbunătățirii serviciilor 
educaționale. 
- Includerea progresului copiilor în portofoliul lor educațional alături de alte 
mențiuni privind competențele dobândite în urma unor activități de educație non-formală 
sau informală. 

 
C. Limba și literatura română 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 
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1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

11 

- Număr inspecții de 
specialitate  

2 

- Număr inspecții tematice 7 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

33 

- Număr inspecții de 
specialitate 

33 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Profesori bine pregătiți din punct de vedere metodico-
ştiinţific; 
- Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea 
prezentării cu succes a elevilor la examenele naţionale; 
- Monitorizarea frecvenței elevilor şi motivarea acestora 
pentru implicarea în procesul învăţării; 
- Asigurarea unei bune colaborări cu familia; 
- Urmărirea progresului şcolar al elevilor,  
realizarea unor analize comparative: note testare iniţială - 
medie semestrială/ medie anuală; medie semestrul I - medie 
semestrul al II-lea; medie anuală - nota obţinută la examen; 
- Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de 
examen elevilor şi părinţilor; 
- Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de 
examen; 
- Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice 
categoriilor de competențe la care elevul prezintă lacune; 
- Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut 
dovada slabei pregătiri; 
- Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în 
funcţie de valenţele educative, în funcţie de posibilităţile 
intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de 
cunoştinţe al acestora; 
- Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 
- Stabilirea opțiunilor de bacalaureat ale elevilor; 
- Stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de 
la disciplinele de examen; 
- Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o 
tematică bine stabilită; 
- Organizarea a cel puţin două simulari pentru toate 
disciplinele la care elevii susțin probe scrise la examen; 
- Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele 
de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară; 
- Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării 
prin desfăşurarea unor activităţi didactice complexe care să 
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stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-
participative, asigurarea unui cadru propice învăţării, sistem 
echitabil de recompense – sancţiuni pozitive; 
- Lectorate cu părinții. Informarea părinților despre 
rezultatele testelor inițiale şi traseul remedial care se impune 
pentru fiecare elev;  
- Prezentarea rezultatelor obținute în urma simulărilor pentru 
toate disciplinele la care elevii susțin probe scrise la 
examenelor naționale; 
- Monitorizarea activităţilor propuse în Planul de măsuri din 
şcoală; 
-Participarea/ implicarea unui număr mare de cadre didactice, 
prin pregătirea elevilor pentru competiţii şcolare; 
-Absolvirea mai multor cursuri de formare de către un număr 
mare de cadre didactice de limba şi literatura română a dus la 
creşterea calităţii actului didactic. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Implicarea unui număr mare de profesori în proiecte şi 
parteneriate care vizează disciplina limba şi literatura română 
sau activitatea extraşcolară. 

2.3 Cauze identificate 
Dezinteresul unor cadre didactice pentru tratarea diferenţiată 
şi utilizarea metodelor şi a strategiilor didactice centrate pe 
elev. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Programarea activităţii de învăţare, elaborarea proiectului 
didactic, a temelor transdisciplinare, dezvoltarea de 
curriculum opţional sunt corect şi la timp întocmite; 
- Planificări anuale și semestriale conform programei şi 
cerințelor Curriculumului Naţional; 
- Atitudine responsabilă şi implicare în procesul instructiv-
educativ; 
 - Stabilirea unei relaţii optime între obiective şi competenţe, 
organizarea conţinuturilor, mijloacele  disponibile şi 
respectarea logicii didactice stau în atenţia profesorilor 
asistați; 
- Stil de predare pozitiv; 
- Integrarea TIC în predare/ învăţare/ evaluare; 
- Gestionarea corectă a timpului de lucru; 
- Consemnarea ritmică în catalog; 
- Atmosfera de lucru relaxantă.  

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Întocmirea unui plan de măsuri recuperatorii în vederea 
măririi procentului de promovabilitate; 
- Alternarea metodelor tradiţionale cu cele moderne; 
- Realizarea unor ore de recuperare în cazul elevilor care 
prezintă lacune. 

3.3 Cauze identificate 
Scăderea interesului elevilor pentru studiu şi lectură, lipsa de 
motivaţie. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 
La nivelul compartimentului Limba şi literatura română sunt 
32 de metodiști.  
Activitățile desfășurate: 
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- transmiterea în zonă a tuturor informațiilor primite din 
partea ISJ Olt; 
- efectuarea inspecţiilor curente/speciale pentru 
definitivat/grade didactice; 
- verificarea planificărilor, a proiectării unităţilor de învăţare, 
a programelor de opţional, și a mapei profesorului din zona 
arondată; 
- analiza testelor iniţiale şi finale concepute şi administrate la 
şcolile din zonă; 
- discuții purtate  cu cadrele didactice referitoare la 
efectuarea cursurilor on-line, la beneficiile utilizării 
mijloacelor informatice la clasă și folosirea RED-urilor. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

La nivelul compartimentului  limba şi literatura română sunt 
17 membri.  
Activitățile desfășurate: 
- organizarea în bune condiții a etapelor din Calendarul 
olimpiadelor și concursurilor școlare pe discipline; 
- centralizarea și transmiterea, în termenele stabilite, a 
tuturor situațiilor solicitate de către I.S.J.; 
- participarea în calitate de evaluator a resurselor 
educaționale deschise; 
- participarea membrilor în comisia de evaluare a dosarelor 
depuse în cadrul concursului pentru obținerea gradației de 
merit, sesiunea 2022. 

4.3 Cercuri pedagogice 

La nivelul disciplinei limba şi literatura română funcţionează  
11 cercuri pedagogice în cadrul cărora s-au desfăşurat diferite 
activităţi metodice aşa cum reiese din rapoartele şi procesele-
verbale întocmite de responsabilii acestora. 
Strategii, acţiuni, metode folosite: 

- prezentarea de referate metodico-ştiinţifice;  
- simpozioane  judeţene;  
- organizarea unor excursii literare; 
- susţinerea de lecţii  demonstrative; 
- dezbaterea unor teme de interes majore (pregătirea 

pentru examenele naţionale, pentru olimpiade şi 
concursuri, rolul referatelor în evaluarea elevilor de liceu, 
eseul structurat, eseul nestructurat etc.); 

- prezentarea unor softuri educaţionale pentru susţinerea 
unui demers didactic modern. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Realizarea planului managerial și a  activităţii de inspecţie 
şcolară, pentru anul şcolar 2021-2022; 
- Organizarea consfătuirilor județene ale profesorilor de limba 
și literatura română, în cadrul cărora a fost realizată o 
diagnoză a procesului educațional la limba și literatura 
română, pentru anul școlar 2020-2021 
- Realizarea selecției membrilor Consiliului consultativ (17  
profesori); 
- Constituirea corpului profesorilor metodiști la 
compartimentul Limba și literatura română (32 de profesori); 
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- Organizarea cercurilor pedagogice, conform planificării din 
Graficul de monitorizare și control al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Olt, pe zone; 
- Realizarea de acţiuni de monitorizare şi control în unităţile 
de învăţământ din judeţ, inspecții școlare, în scopul asigurării 
calităţii actului didactic, pe toate palierele care au avut drept 
scop asigurarea și menținerea calității în educație; 
- Diseminarea tuturor informaţiilor obţinute pe canale oficiale; 
- Realizarea de către cadrele didactice de specialitate de 
resurse educaționale deschise, utile cadrelor didactice de 
limba și literatura română și elevilor; 
- Organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplina  
limba și literatura română, etapa județeană. 

5.2 Puncte slabe 

- Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte 
scăzută la Examenele naţionale; 
- Existența unei atitudini formale în abordarea procesului de 
formare continuă a unor cadre didactice. 

5.3 Oportunități  

- Studierea și aprofundarea documentelor din curricula pe anul 
școlar în curs: planul cadru, programele la toate nivelurile și 
specializarile, realizarea planificărilor conform  
instrucțiunilor, asigurarea mijloacelor didactice (manuale, 
materiale auxiliare, aparatură audio-video, dicționare, 
culegeri etc); 
- Elaborarea de teste inițiale, progresive și finale și 
aplicarea lor, în mod curent, la clase; 
- Elaborarea de portofolii personale ale profesorilor și 
elevilor, îmbogățirea acestora cu materiale auxiliare de 
predare și evaluare; 
- Participarea profesorilor la Cercurile pedagogice și la 
toate activităţile de perfecţionare organizate de ISJ şi de Casa 
Corpului Didactic; 
- Implicarea  profesorilor de limba şi literatura 
română la  faza locală a Olimpiadei de limba şi literatura 
română (organizare, evaluare); 
- Asigurarea, între membrii catedrelor, a unui climat 
de comunicare si colaborare care să contribuie la un nivel 
calitativ superior al actului didactic. 

5.4 Amenințări  

- În activitatea de predare–învăţare, continuă să fie folosite 
metode tradiţionale  (expunerea, pe spaţii largi), în dauna 
celor cu un grad mărit de participare şi de motivare a elevilor: 
conversaţia, dezbaterea,  dialogul euristic, brainstormingul, 
problematizarea; 
- Aplicarea greşită a unor strategii de predare-învăţare-
evaluare şi a unor forme de organizare a activităţilor: pălăriile 
gânditoare, lucrul  în echipă etc. 
- Nu se desfăşoară activităţi diferenţiate cu elevii care au 
stiluri cognitive  specifice  sau dificultăţi de învăţare. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Realizarea unor programe şi proiecte în vederea creşterii participării şcolare, sprijinirea 
elevilor aflaţi în dificultate, creşterea motivaţiei elevilor, corectarea abandonului şcolar, 
consiliere şi orientare şcolară şi profesională; 
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- Aplicarea corectă la clasă a conţinuturilor de specialitate şi a competenţelor specifice, aşa 
cum se regăsesc acestea în programele şcolare; 
- Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin parcurgerea programei şcolare în 
integralitatea ei şi, mai ales tratarea diferenţiată. 
 

 
D. Limbi moderne 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

7 

- Număr inspecții de 
specialitate  

5 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

21 

- Număr inspecții de 
specialitate 

20 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

1 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

La nivelul activităţii didactice, inspecţia şcolară, prin diversele 
tipuri de inspecție efectate în anul școlar 2021 – 2022, confirmă 
preocuparea cadrelor didactice pentru formarea competențelor 
generale și specifice prin raportarea la conţinuturile de bază. 
Urmărirea abordării moderne şi interactive a activităţii 
didactice menite să încurajeze învăţarea activă şi, în mod 
deosebit dezvoltarea competenţelor cheie, a condus la 
identificarea următoarelor aspecte pozitive: 
- Centrarea pe elev: diversificarea şi adaptarea situaţiilor de 
învăţare pentru elevi, în acord cu caracteristicile de 
vârstă/nivel de dezvoltare, cu interesele şi aptitudinile elevului, 
precum şi cu aşteptările societăţii; 
- Centrarea pe competenţe prin care se realizează transferul şi 
mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de 
viaţă; 
- Abordarea integrată a învăţării – adecvarea la nevoile şi 
interesele elevului; favorizarea transferului, a gândirii creative 
şi a rezolvării de probleme; oferirea unei perspective holistice 
asupra realităţii; 
- Abordarea interdisciplinară, integrată a conţinuturilor 
învăţării; 
- Viziune integratoare asupra programei din perspectiva unei 
culturi a esenţializării, relevanţei și accesibilităţii; viziune 
sistemică asupra întregului curriculum corespunzător unui an de 
studiu; raportarea tuturor activităţilor de predare-învăţare-
evaluare la competenţe; 
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- Realizarea unor demersuri educaţionale integrate, inter şi 
transdisciplinare orientate către formarea și dezvoltarea 
competenţelor vizate; evitarea secvenţialităţii cunoştinţelor; 
- Diversificarea metodelor interactive de abordare a actului 
didactic la orele de limbă modernă; 
- Explorarea tehnicilor multimedia şi a site-urilor cu resurse 
online pentru pentru a creşte motivaţia elevilor integraţi într-o 
lume digitală; 
- Promovarea dialogului între culturi şi mărirea gradului de 
conştientizare a diversităţii culturale; 
- Prezentarea unor exemple de bună practică referitoare la 
predarea-învățarea limbilor străine; 
- Strategiile utilizate au fost adaptate la particularitățile de 
vârstă și nivelului de cunoștințe ale elevilor, promovează o 
învăţare activă, implică o colaborare susţinută între elevi care, 
organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea 
unor obiective prestabilite.  

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- În unele situații se remarcă erori și lipsuri în proiectarea scrisă, 
dar și în implementarea lecțiilor. Se constată carențe în 
formarea inițială la cadrele de specialitate debutante, mai ales 
cele legate de proiectarea pe tipuri de lecții, adecvarea la 
programele școlare, managementul clasei, munca diferențiată, 
centrarea activităților pe elevi și modalități de fixare și 
consolidare care să contribuie la creșterea încrederii de sine a 
elevului precum și creșterea interesului pentru studiul limbilor 
moderne;  
- Utilizarea unor metode diversificate de evaluare (portofolii, 
proiecte etc.); 
- Implicarea tuturor elevilor în evaluare și oferirea de feed-back 
în legătură cu propriul progres. 

2.3 Cauze identificate 

- Manualele existente în unele școli sunt insuficiente, de slabă 
calitate, depășite ca informație și învechite; 
- Lipsa unui suport digital la toate manualele; 
- Nevoia de adaptare la nou a profesorilor și a elevilor. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

Se remarcă adaptarea strategiilor didactice folosite la nivelul 
lingvistic al colectivelor de elevi, discursul didactic este 
accesibil; materialele auxiliare folosite sunt corelate cu 
conținuturile și obiectivele propuse. Toate resursele sunt corect 
integrate; ritmul și echilibrul activităților este eficient; se 
responsabilizează elevii; toți participă și știu să folosească 
eficient limba în diferite contexte de învățare.  

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Sunt situații când la inspecțiile curente pentru grade didactice 
se constată erori și lipsuri în proiectarea scrisă dar și în 
implementarea lecțiilor, care apoi sunt remediate la inspecțiile 
speciale; 
- Se constată lipsuri în formarea inițială la cadrele didactice de 
limbi moderne în inspecțiile curente de definitivat; 
- Unii profesori debutanți nu știu să proiecteze pe tipuri de 
lecții; 
- În unele școli proiectarea lecției este formală. 
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3.3 Cauze identificate 

- Insuficienta pregătire metodico-științifică a unor cadre 
didactice; 
- Examenul de definitivare în învățământ cu standarde înalte; 
- Izolarea unor debutanți în școli din mediul rural, care nu au 
șansa întotdeauna să fie sprijiniți și consiliați de un mentor/ 
profesor experimentat în specialitate, această situație 
conducând la plafonare sau renunțare în cariera didactică. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

La nivelul compartimentului limbi moderne sunt 31 de profesori 
metodiști.  
Activitățile desfășurate: 
- transmiterea în zonă a tuturor informațiilor primite din partea 
ISJ Olt; 
- efectuarea inspecţiilor curente/speciale pentru 
definitivat/gradele didactice I și al II-lea; 
- verificarea planificărilor, a proiectării unităţilor de învăţare, a 
programelor de opţional, și a mapei profesorului din zona 
arondată; 
- discuții purtate  cu cadrele didactice referitoare la beneficiile 
utilizării mijloacelor informatice la clasă și folosirea RED-urilor. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

La nivelul compartimentului  limbi moderne sunt 27 de membri.  
Activitățile desfășurate: 
- organizarea în bune condiții a etapelor din Calendarul 
olimpiadelor și concursurilor școlare pe discipline; 
- centralizarea și transmiterea, în termenele stabilite, a tuturor 
situațiilor solicitate de către I.S.J. Olt; 
- participarea în calitate de evaluator a resurselor educaționale 
deschise; 
- participarea membrilor în comisia de evaluare a dosarelor 
depuse în cadrul concursului pentru obținerea gradației de 
merit, sesiunea 2022. 

4.3 Cercuri pedagogice 

La nivelul județului Olt își desfășoară activitatea 14 cercuri 
pedagogice de limbi moderne, astfel:  
- 6 cercuri pedagogice de limba franceză; 
- 7 cercuri pedagogice de limba engleză; 
- 1 cerc pedagogic de limba germană. 
- Cercurile pedagogice au avut loc conform planificării din 
Graficul de monitorizare și control al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Olt și s-au desfășurat pe zone, limbă străină, nivel de 
învățământ; 
- Toate activitățile au fost bine pregătite, cei care au prezentat 
au fost implicați în organizarea lor, dând dovadă de mult 
profesionalism; 
- Se constată participarea și interesul crescut din partea 
profesorilor la activitățile propuse în cadrul cercurilor.  

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Implicarea activă și responsabilă a  profesorilor de limbi 
moderne în desfăşurarea activităţilor școlare și extraşcolare cu 
impact asupra limbilor străine (proiecte educative, proiecte 
educaționale); 
- Implicarea profesorilor în conceperea și derularea unor  
activităţi care corespund nevoilor elevilor (examen de 
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bacalaureat, examen de certificare, examen de admitere la 
facultate etc); 
- Ofertă educațională diversificată, care permite motivarea 
elevilor pentru studiul limbilor străine. 
- Realizarea de către cadrele didactice de specialitate de 
resurse educaționale deschise, utile atât cadrelor didactice de 
limba franceză și engleză, dar și elevilor; 
- Editarea unui nou număr al revistei județene a profesorilor de 
limbi moderne Olt Language Teachers Newsletter; 
- Participarea unui număr foarte mare de profesori de limbi 
moderne (peste 100) la cursul de formare CRED - Curriculum 
Relevant pentru Educație Deschisă; 
- Cursurile opționale respectă etapele metodologice obligatorii, 
corespund nevoilor și intereselor elevilor și sunt avizate de 
inspectorul de specialitate; 
- Se pune accent pe predarea-învățarea activ-participativă, 
elevii devin parteneri de dialog în actul didactic, sunt implicați 
și responsabilizați în permanență; 
- Organizarea cu succes a concursurilor și olimpiadelor școlare; 
premii numeroase ale elevilor din județul Olt la etapa națională 
a olimpiadelor de limbi străine. 

5.2 Puncte slabe 

- Reticenţa faţă de nou şi de schimbare a unor cadre didactice, 
în special a celor aflate spre sfârșitul activității didactice; 
- Lipsa de obiectivitate și corectitudine  în autoevaluarea 
(evaluarea) activității cadrelor didactice; 
- Dificultatea programării și utilizării laboratoarelor de 
informatică/ multimedia pentru desfășurarea orelor de limbi 
moderne, învățarea cea mai eficientă fiind prin folosirea 
mijloacele audio-video; 
- Lipsa unei viziuni a echipelor manageriale și a consiliilor de 
administrație asupra cererii pieței muncii și migrația forței de 
muncă care implică cunoașterea limbilor străine; 
- Neadaptarea structurii și profilului claselor la realitatea de pe 
piața muncii (un număr foarte mic de clase cu profil bilingv și 
intensiv limbă străină); 
- Desființarea profilului bilingv limba franceză la liceele din 
județul Olt; 
- Forma de prezentare și obținere a atestatului lingvistic nu 
răspunde nevoii de certificare a elevilor în funcție de CECRL. 

5.3 Oportunități  

- Interesul și motivația ridicată pentru studiul și aprofundarea 
limbilor străine manifestate de elevii din majoritatea liceelor 
teoretice și din școlile gimnaziale din mediul urban; 
- Planul cadru la învățământul teoretic încurajează elevii spre 
aprofundarea unei limbi străine, cu posibilitatea de ore 
suplimentare la profilul intensiv și bilingv; 
- Existența programelor cu finanțare europeană cu rol în 
formarea și dezvoltarea resurselor umane; 
- Existența unor materiale de sprijin privind noua abordare 
educațională; 
- Existența unei oferte de formare inițială și continuă a cadrelor 
didactice din partea CCD Olt și a altor instituții; 
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- Activități în cadrul Centrului Județean de Excelență (grupe de 
excelență pentru limbi moderne, nivel gimnazial și liceal). 

5.4 Amenințări  

- Insuficienta responsabilizare din partea unor cadre didactice, 
comunicarea deficitară sau lipsa comunicării în catedră, 
insuficienta asistență la oră din partea conducerii, CEAC, 
comisia pentru curriculum sau lipsa interasistenței și a muncii 
în echipă; 
- Lipsa unei baze solide de cunoștințe de limba modernă, 
acumultate în învățământul primar/ gimnazial, din cauza 
fluctuației profesorilor suplinitori, altor circumstanțe specifice 
școlilor; 
- Dezinteres din partea elevilor sau părinților, în anumite școli.  

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Organizarea în colaborare cu ARPF, sucursala Olt, a unor întâlniri trimestriale cu tematică; 
- Organizarea concursurilor școlare/ simpozioanelor demarate în anii anterior și inițierea altora 
de interes pentru elevi și profesori; 
- Editarea unui nou număr al revistei județene a profesorilor de limbi moderne Olt Language 
Teachers Newsletter; 
- Organizarea și desfășurarea olimpiadelor de limbi moderne pentru gimnaziu și liceu; 
- Organizarea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt a unor cursuri de formare în 
specialitate; 
- Colaborarea cu edituri de prestigiu (Uniscan/ Pearson-Longman/ Fischer/ Sitka etc. În 
vederea oferirii profesorilor de specialitate a unor prezentări și/ sau ateliere de lucru pentru 
cunoașterea noutăților în specialitate, familiarizarea cu noi metode de lucru/ activități 
centrate pe elev, structura unor examene cu recunoaștere internațională. 

 
E. Matematică 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

11 

- Număr inspecții de 
specialitate  

2 

- Număr inspecții tematice 7 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

44 

- Număr inspecții de 
specialitate 

44 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- În urma efectuării inspecţiilor, am constatat că la nivelul 
catedrelor de matematică  există o bună pregatire ştiinţifică; 
- Portofoliile profesionale cuprind planificările calendaristice, 
rezultate la testări iniţiale/ clase, rezultate la evaluări 
formative, fişa postului/cadru didactic unde sunt cuprinse 
programele individuale de pregătire – recuperare, 
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performanţă. Proiectele didactice corespund tipului de lecţie. 
Se utilizează fişe de lucru, asigurându-se diferenţierea şi 
individualizarea învăţării; 
- Itemii din etapa consolidării acoperă în general o plajă mare 
de conţinuturi şi cunoştinţe. Notarea este ritmică şi 
stimulativă; 
- Climatul de lucru este prielnic desfăşurării activităţii 
didactice, de încredere, de studiu, de colaborare, de dialog 
euristic; 
- Elevii au, în bună măsură, un nivel bun de pregătire teoretică 
şi practico – aplicativă, o atitudine pozitivă faţă de studiul 
matematicii, îşi realizează temele, consemnează indicaţiile; 
- Strategiile didactice utilizate au determinat valenţe 
formative actului învăţării. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Motivarea şi implicarea tuturor elevilor în cadrul lecţiilor 
pentru a le dezvolta interesul pentru matematică; 
- Evaluare directă a elevilor prin aprecieri şi recomandări; 
- Verificarea temeinică a caietelor elevilor; 
- Se vor face aprecieri şi asupra caietelor elevilor; 
- Implicarea conducerii liceelor tehnologice prin adrese scrise 
în ceea ce priveşte participarea  
elevilor la orele de pregătire suplimentară pentru examenul de 
bacalaureat; 
- Există elevi de clasa a XII-a care declară că nu vor să se înscrie 
la examenul de bacalaureat. 

2.3 Cauze identificate 

- Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate; 
- Lipsa motivaţiei şcolare; 
- Proasta gestionare a timpului liber al elevilor (elevii folosesc 
prea mult acasă calculatoarele personale şi telefoanele). 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Programarea activităţii de învăţare, elaborarea proiectului 
didactic, a temelor transdisciplinare, dezvoltarea de 
curriculum opţional sunt corect şi la timp întocmite; 
- Planificări anuale și semestriale conform programei şi 
cerințelor Curriculumului Naţional; 
- Atitudine responsabilă şi implicare în procesul instructiv-
educativ; 
- Stabilirea unei relaţii optime între obiective şi competenţe, 
organizarea conţinuturilor, mijloacele  disponibile şi 
respectarea logicii didactice stau în atenţia profesorilor 
asistați; 
- Stil de predare pozitiv; 
- Gestionarea corectă a timpului de lucru; 
- Consemnarea ritmică în catalog; 
- Atmosfera de lucru relaxantă.  

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Întocmirea unui plan de măsuri recuperatorii în vederea 
măririi ratei de promovare; 
- Alternarea metodelor tradiţionale cu cele moderne; 
- Realizarea unor ore de recuperare în cazul elevilor care 
prezintă lacune. 

3.3 Cauze identificate Scăderea interesului elevilor pentru studiu, lipsa de motivaţie. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 
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4.1 Activitatea metodiștilor 

La nivelul compartimentului Matematică sunt 15 de metodiști.  
Activitățile desfășurate: 
- Transmiterea în zonă a tuturor informațiilor primite din 
partea ISJ Olt; 
- Efectuarea inspecţiilor curente/speciale pentru 
definitivat/grade didactice; 
- Verificarea planificărilor, a proiectării unităţilor de învăţare, 
a programelor de opţional, și a mapei profesorului din zona 
arondată; 
- Analiza testelor iniţiale şi finale concepute şi administrate la 
şcolile din zonă; 
- Discuții purtate  cu cadrele didactice referitoare la 
efectuarea cursurilor on-line, la beneficiile utilizării 
mijloacelor informatice la clasă și folosirea RED-urilor. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

La nivelul compartimentului  Matematică sunt 12 membri.  
Activitățile desfășurate: 
- Organizarea în bune condiții a etapelor din Calendarul 
olimpiadelor și concursurilor școlare pe discipline; 
- Centralizarea și transmiterea, în termenele stabilite, a 
tuturor situațiilor solicitate de către I.S.J.; 
- Participarea în calitate de evaluator a resurselor 
educaționale deschise; 
- Participarea membrilor în comisia de evaluare a dosarelor 
depuse în cadrul concursului pentru obținerea gradației de 
merit, sesiunea 2022. 

4.3 Cercuri pedagogice 

La nivelul disciplinei matematică funcţionează 10 cercuri 
pedagogice în cadrul cărora s-au desfăşurat diferite activităţi 
metodice aşa cum reiese din rapoartele şi procesele-verbale 
întocmite de responsabilii acestora. 
Strategii, acţiuni, metode folosite: 
- Prezentarea de referate metodico-ştiinţifice;  
- Simpozioane  judeţene;  
- Susţinerea de lecţii  demonstrative; 
- Dezbaterea unor teme de interes majore (pregătirea pentru 
examenele naţionale, pentru olimpiade şi concursuri, rolul 
referatelor în evaluarea elevilor de liceu etc.); 
- Prezentarea unor softuri educaţionale pentru susţinerea unui 
demers didactic modern. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Abordarea unor strategii didactice moderne care au ca 
finalitate creşterea calităţii actului educaţional; 
- Adaptarea evaluărilor la specificul clasei, la nivelul de 
cunoaştere, la particularităţi psiho-pedagogice ale elevilor. 

5.2 Puncte slabe 

- Prezența scăzută a elevilor la orele de pregătire suplimentară 
mai ales în liceele tehnologice; 
- Rezultate foarte slabe la Bacalaureat la liceele tehnologice 
(mulți dintre ei fiind elevi care au intrat în liceu cu note la 
Evaluarea Națională sub 5). 

5.3 Oportunități  

- Existenţa internetului ca sursă de informare prezentă în 
aproape toate unităţile şcolare; 
- Multe unități școlare au început să doteze sălile de clasă cu 
videoproiectoare, calculatoare și table interactive;     
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- Au fost stabilite şi aplicate simulări la nivelul ISJ Olt şi 
simulările naţionale pentru elevii claselor terminale a VIII-a şi 
a XII-a; 
- Ponderea personalului didactic calificat este de aproape 
100%; 
- Obiectivele sunt orientate spre formarea și dezvoltarea 
competențelor cheie prevăzute în standardele naţionale. 

5.4 Amenințări  Creșterea numărului de clase cu predare în regim simultan. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Realizarea unor programe şi proiecte în vederea creşterii participării şcolare, sprijinirea 
elevilor aflaţi în dificultate, creşterea motivaţiei elevilor, corectarea abandonului şcolar, 
consiliere şi orientare şcolară şi profesională; 
- Aplicarea corectă la clasă a conţinuturilor de specialitate şi a competenţelor specifice, aşa 
cum se regăsesc acestea în programele şcolare; 
- Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin parcurgerea programei şcolare în 
integralitatea ei şi, mai ales tratarea diferenţiată. 

 
F. Fizică 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

6 

- Număr inspecții de 
specialitate  

0 

- Număr inspecții tematice 4 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

8 

- Număr inspecții de 
specialitate 

8 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Respectarea Curriculumului Național;  
- Documentele de planificare, proiectare, evaluare din 
portofoliul profesorului sunt corect întocmite, funcţionale, 
respectă programele şcolare în vigoare și recomandările ME;  
- Elementele de noutate, inclusiv utilizarea resurselor 
educaţionale deschise şi a platformelor de învăţare, respectiv 
a simulărilor/animaţiilor specifice fizicii, existente pe site-uri 
de specialitate și sunt prezente în majoritatea activităţilor de 
învăţare organizate și desfășurate în lecțiile de Fizică; 
- Auxiliarele curriculare originale, diferenţiate, elaborate de 
profesorii de fizică cu ajutorul platformelor de învățare (G-
suite, Adservio, Teams) răspund nevoilor şi particularităţilor 
intelectuale ale elevilor şi facilitează înţelegerea conceptelor 
şi învăţarea eficientă;  
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- Itemii din testele de evaluare aplicate (inițiale, de progres, 
finale) sunt construiți corect, respectă normele docimologice 
și permit elevilor să-și exerseze abilitățile de rezolvare prin 
sarcini similare celor formulate în subiectele propuse la 
evaluările/examenele naționale.  
Abordarea integrată a activităților: 
 - Cunoştinţele şi tehnicile de lucru însuşite de profesorii de 
fizică în urma participării la cursurile de formare și la 
activitățile metodice ale comisiilor pe zonă (desfășurate 
periodic on-line folosind aplicația zoom), precum și abilitățile 
de utilizare a aplicațiilor și platformelor specifice unităților de 
învățământ sunt aplicate frecvent la clasă, profesorii 
utilizează feedback-ul formativ, obținut prin instrumente și 
aplicații virtuale: ex. Kahoot, „Termometrul învățării”, 
„Barometrul învățării” ș.a. pentru a asigura progresul elevilor 
și învățarea eficientă în condițiile activităților didactice 
online;  
- Utilizarea învăţării prin investigaţie/metoda proiect a 
devenit o practică pentru profesorii care au parcurs cursurile 
de formare: Pathway, Mentori MaST, NASE, Societatea Română 
de Fizică. 
Resurse didactice utilizate: 
- În perioada activităților on-line, activitățile experimentale 
specifice laboratoarelor de fizică sau/și de fizică-chimie (rural) 
au fost înlocuite de platformele institutelor de cercetare 
(CERN, ROSA, ESERO, NASE, Scientix, Science on Stage Europe 
etc) care oferă resurse educaționale deschise specifice fizicii, 
date și informații științifice autentice prelucrabile de către 
elevi, precum și aplicații de specialitate (ex. phetsimulations), 
care oferă elevilor posibilitatea de a realiza experimente și 
măsurători similare celor care presupun utilizarea materialului 
didactic;  
- Multe laboratoare de fizică sunt dotate cu table interactive 
și acces la internet, acest lucru oferind elevilor posibilitatea 
de a îmbina, complementar, în cazul activităților față în față, 
experimentul real și cel virtual.  
Activităţile propuse: 
 - Toate activitățile metodice s-au desfășurat sub forma unor 
activități de formare în parteneriat cu CCD Olt  sau aplicația 
zoom, după caz, tematica fiind cea rezultată din concluziile 
inspecțiilor școlare desfășurate în anul școlar precedent și din 
analiza de nevoi realizată la nivelul disciplinei;  
- Promovarea, organizarea și desfășurarea programului de 
formare oferit de NASE (Uniunea Astronomică Internațională); 
 - Organizarea, desfășurarea și evaluarea activităților 
desfășurate în mod tradițional în parteneriat cu UCV 
(Conferințe și workshop-uri destinate profesorilor de fizică 
și/sau elevilor în ideea stimulării interesului pentru cariere în 
domeniul științific și tehnic) organizate și desfășurate on-line, 
prin intermediul platformelor utilizate de organizatori (zoom, 
teams). 
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2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Curriculumul livrat este lacunar şi/sau incorect de către 
profesorul cu specializarea chimie-fizică şi are ca efect 
însuşirea greşită de elevi a conceptelor, legilor şi principiilor 
specifice fizicii;  
- Planurile cadru au un număr redus sau chiar inexistent de ore 
pentru Curriculum la Decizia Şcolii; 
- Mulţi profesori participă la cursurile de formare numai pentru 
obţinerea creditelor transferabile şi revin la abordarea 
rutinieră destul de repede după finalizarea cursului de 
formare. 

2.3 Cauze identificate 

- Cunoaşterea parţială şi/sau neînţelegerea conţinutului 
ştiinţific de specialitate de către profesorii care au alte 
specializări decât fizica (chimie-fizică); 
- Discrepanţe între abordarea formativă a învăţării şi evaluării 
la clasă şi filosofia şi modul de construire al itemilor din 
subiectele examenului de bacalaureat;  
- Mentalitatea şi trăsăturile de personalitate ale fiecărui 
individ. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Majoritatea profesorilor de fizică aplică o strategie de tip 
mixt care a fost adaptată eficient şi creativ condițiilor 
specifice activităților online, activitățile în grup fiind realizate 
în funcție de posibilitățile tehnice ale platformelor utilizate de 
unitatea de învățământ (nu toate platformele permit 
constituirea de grupuri mici din grupul-clasă);                                                                  
- Elevii sunt implicaţi în activităţi de investigaţie ştiinţifică 
(metoda proiect) în care sunt valorificate resursele oferite de 
comunitatea locală; 
- Un număr important de profesori de fizică sunt implicaţi în 
pregătirea elevilor pentru obţinerea de performanţe la 
competiţiile ştiinţifice de specialitate prin desfăşurarea de 
activităţi de învăţare care presupun un nivel înalt de 
dificultate adecvat particularităţilor intelectuale ale elevilor; 
- Mulţi profesori de fizică, încadraţi în colegii şi licee 
tehnologice, au o activitate remarcabilă de recuperare şi 
remediere a dificultăţilor de învăţare ale elevilor care sunt 
repartizaţi în clasa a IX-a cu medii de admitere mult sub nota 
5; aceşti profesori reuşesc să asigure progresul elevilor lor şi 
chiar, la finalul liceul, să promoveze examenul de bacalaureat 
la disciplina fizică; 
- Majoritatea profesorilor de fizică încurajează curiozitatea şi 
creativitatea elevilor lor implicându-i în activităţi de învăţare 
practic-aplicative prin proiecte de cercetare ştiinţifică şi 
participarea la manifestări regionale şi naţionale de 
specialitate desfășurate on-line în organizarea Societății 
Române de Fizică. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Unii profesori cu specializarea chimie-fizică sunt dependenţi 
de manual fără să înţeleagă ei înşişi fenomenele fizice studiate 
și care predau disciplina fizică fără a lua în considerare nevoile 
şi particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor şi fără 
a fi interesaţi de măsura în care elevii pot urmări demersul 
didactic.  
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3.3 Cauze identificate 

- Lipsa motivației cadrelor didactice din cauza fragmentării 
normei didactice; 
- În multe unităţi şcolare – laboratoarele sunt săli de clasă;  
- Număr mare de elevi/clasă;  
- Lipsa laboranţilor în majoritatea unităţilor şcolare;  
- Lipsa unei formări a profesorilor pentru activități specifice cu 
elevii cu nevoi speciale;  
- Insuficienta informație, documentare și preocupare a 
cadrelor didactice, pentru obținerea de fonduri 
nerambursabile cu care pot dezvolta baza materială a 
laboratoarelor de fizică;  
- Imposibilitatea valorificării cu maximă eficienţă a soft-ware-
ului educaţional, datorită lipsei de abilităţi specifice sau lipsei 
de dotări necesare;  
- Participarea, adeseori formală, la activităţi de formare 
continuă, scopul fiind, cel mai adesea, obţinerea de beneficii 
salariale şi nu de performare a competenţelor didactice la 
standardele solicitate;  
- Practicarea în unele unităţi şcolare a unui management al 
clasei improvizat, neprofesional.  

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

- Prof. Dumitrescu Dalia a participat la evaluarea dosarelor 
pentru mobilitatea cadrelor didactice. 
- Prof Mincă Mihaela a fost însoțitor al lotului participant la 
etapa națională a olimpiadei de fizică de la Bacău. 
- Prof. Marin Mihaela și prof. Pană Marcela au elaborat 
subiecte pentru concursul „Disney Cup”, ediția a XIV-a în 
colaborare cu Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Local al 
Municipiului Slatina. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Au acordat consultanță; 
- Au sprijinit inițiativele profesorilor și elevilor; 
- Au promovat valoarea; 
- Au inițiat și  dezvoltat parteneriate interinstituționale; 
- Au evaluat punând accent  pe dezvoltare; 
- Au sprijinit dezvoltarea parteneriatelor educative și 
educaționale; 

4.3 Cercuri pedagogice 

Există 4 cercuri, două sunt mixte chimie-fizică la Balș și 
Corabia celelalte doar de fizică la Caracal și Slatina.  
La nivelul cercurilor au fost abordate următoarele:  
- Influența soarelui asupra climei terestre; Ochiul - instrument 
optic; Despre LED-uri; Formarea deprinderilor practice de 
laborator; 
- Lecții virtuale și evaluarea în online; 
- Activități de laborator: 1. Verificarea legilor lui Kirchhoff; 2. 
Efectele curentului electric; 3. Metoda de determinare a masei 
Pământului; Câteva aplicații ale teoremei de medie în fizică; 
4. Centrale nucleare. Radiații nucleare. Efectele radiațiilor 
nucleare asupra organismelor vii. 
Învățarea centrată pe competențe - proiectarea unității de 
învățare; Rolul biologic al iodurii de potasiu; Scutul de amidon. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari - Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” 
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unde au participat 13 elevi la etapa județeană  dintre care 4 
s-au calificat la etapa națională; 
- Rezultate la Olimpiada de Creativitate Științifică 2022, unde 
la etapa națională s-au calificat două echipaje, unul la seniori 
și celălat la juniori. Echipajul de la juniori, elevi de clasa a VI-
a de la Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” Osica de Sus au obținut 
mențiune ME la etapa națională de la Suceava. La etapa 
județeană au participat 6 echipaje: patru de la Liceul „Ștefan 
Diaconescu” Potcoava; un echipaj de la Colegiul Național „Ion 
Minulescu” Slatina (participant și la etapa națională) și un 
echipaj de la Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” Osica de Sus; 
- Olimpiada de Astronomie și Astrofizică 2022 nu s-a desfășurat 
la nivelul județului Olt; 
- Colaborare cu Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Științe, Departamentul de fizică;          
- Elevii din județul Olt au paticipat la concursul PROFIZ, ediția 
aXII-a; 
- Tot în colaborare cu Universitatea din Craiova, Facultatea de 
Științe, Departamentul de fizică s-a desfășurat Concursul 
„Liviu Tătar” pentru elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a. 
Câștigătorii Olimpiadei interjudețene de fizică „Liviu Tătar” 
sunt: Dumitru Andrei Mihai de la Liceul Teoretic „Ioniță Asan” 
Caracal, premiul I; Ștefan Alexandru Gabriel de la CNIM Slatina 
premiul II, Bolborea Radu Ionuț și Pătrașcu Gabriel Alexandru 
tot de la CNIM Slatina, premiul III; 
- Rezultate la olimpiadele de Fizică: La etapa județeană au 
participat 50 de elevi de la clasele a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a 
și a XI-a; 8 elevi calificaţi la Olimpiada Naţională de Fizică 
organizată la Bacău; La etapa națională au fost următoarele 
rezultate: Vizonie Ana Maria, Școala Gimnazială „Nicolae 
Iorga” Slatina, clasa a VI-a- mențiune ME și medalie de argint, 
profesori Vasile Carolina și Mincă Mihaela; Peia Claudiu, Școala 
Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina, clasa a VII-a mențiune ME 
și medalie de argint, profesori Vasile Maria și Mincă Mihaela; 
Dumitru Andrei, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Ioniță Asan” 
Caracal mențiune  ME și medalie de argint, profesori Pîrvan 
Aurelia și Combei Dumitru; Ștefan Alexandru Gabriel, CNIM 
Slatina, clasa aIX-a, Gîrniță Laurențiu Mihai, CNIM,clasa aIX-a 
și Bilauschi Simina Gabriela, CNIM,clasa a IX-a medalii de 
bronz, iar Bolborea Radu, CNIM Slatina, clasa a X-a, mențiune 
de onoare. Elevii de la Colegiul Național „Ion Minulescu” 
Slatina sunt pregătiți de prof. Combei Dumitru;                           
- Participarea la concursul „Disney Cup”, ediția a XIV-a, în 
colaborare cu Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Local al 
Municipiului Slatina la care am elaborat împreună cu o echipă 
de lucru subiecte la disciplinele fizică, chimie, biologie pentru 
clasele a V-a, a VI-a și a VII-a;  
- Participare la programul Climate Action in Education 
organizat de British Council România cu sprijinul Ambasadei 
Britanice la București. 
Alte concursuri internaționale:  
- Participare prin elevul Bolborea Radu Ionuț de la Colegiul 
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Național Ion Minulescu Slatina la „Romanian High-School 
Students internship Programme 2021 (HSSIP-RO)” 7-
20.11.2021, CERN, Geneva și profesor însoțitor Vlădescu Elena 
de la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina; 
- Competiția internațională Internațional Young Physicists 
Tournament (IYPT 2022) cunoscut și sub numele de „Cupa 
mondială” a fizicii,  unde ca profesor în juriu a fost d-nul 
Anghel Marian de la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș; 
- Am participat la Workshop-ului „Clasic și modern în predarea 
fizicii” cu lucrare pubicată într-un număr special al revistei 
„Interferențe” editată de Departamentul de Fizica UCV; 
- Participare la activitățile online în cadrul manifestării 
„Noaptea Cercetătorilor” cu două mese rotunde și o expoziție 
virtuală, cu filme și materiale mass-media: „Cercetare, 
dezvoltare, inovare - 2021” și  „Noi programe europene pentru 
IMM-uri inovative din regiunea Sud-Vest Oltenia”; 
- Participarea la proiectul Clear Air Craiova, sponsorizat de 
OMV Petrom; 
- Promovarea Competiției Catch A Star a Asociației Europene 
pentru Educație în Astronomie (EAAE) și al concursului 
„Imaginează-ți un astronaut”. 
- Promovarea  proiectului Space Art al EAAE și al International 
Day of Women and Girls in  astronomy 2022 & Science; 
- Profesori calificați și dedicați;  
- Seriozitate și rigurozitate în activitatea profesională; 
 - Documentele pe planificare și proiectele unităților de 
învățare sunt corect întocmite, funcționale; 
 - Majoritatea profesorilor de fizică sunt interesaţi de propria 
dezvoltare profesională, participă la cursurile de formare 
continuă;  
- Mulţi profesori de fizică sunt preocupaţi de adecvarea stilului 
de predare la particularităţile de vârstă şi intelectuale ale 
elevilor, la nevoile şi interesele acestora;  
- Mulţi profesori de fizică au deprinderi înalte de utilizare a 
calculatorului şi a platformelor de învăţare specifice fizicii; 
 - Solicitudine, implicare şi promptitudine la solicitările ISJ;  
- Deschidere faţă de nou, creativitate. 

5.2 Puncte slabe 

-  Profesorii absolvenți ai specializării biologie-chimie-fizică au 
mari carențe în cunoașterea, înțelegerea și utilizarea 
cunoștințelor de fizică; ei nu înțeleg și nu utilizează corect 
conceptele, legile, principiile fizice;  
- Posibilitatea titularizării absolvenților facultății de chimie – 
specializarea chimie fizică – sau cu conversii profesionale pe 
catedre de fizică are un efect  profund asupra calității predării 
fizicii;  
- Încremenirea în proiect şi lipsa de motivare intrinsecă a unor 
profesori (cu probleme de sănătate sau având vârsta apropiată 
de vârsta de pensionare). 

5.3 Oportunități  

- Existenţa proiectelor educaţionale ştiinţifice promovate de 
platforma Scientix a EU, NASE a IAU, ESERO, ROSA, CERN;  
- Existenţa programelor de formare destinate direct şi strict 
profesorilor de fizică (ex. CRED, Societatea Română de Fizică, 
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CEAE). 

5.4 Amenințări  

- Scăderea populației școlare și de aici reducerea numărului de 
elevi, afectează numărul catedrelor de fizică; 
- Lipsa de interes pentru învăţătură, mai ales în 
cazul copiilor nesupravegheați sau cu părinţi 
plecaţi în străinătate. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Creşterea numărului de candidaţi care optează pentru disciplina fizică la bacalaureat din 
rândul elevilor care frecventează liceul teoretic profil real;  
- Ameliorarea rezultatelor obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale de fizică și 
astronomie;  
- Implicarea unui număr mai mare de profesori şi elevi în derularea de proiecte educaţionale 
care promovează învăţarea prin investigaţie (nivel naţional şi internaţional);  
- Creșterea numărului profesorilor care predau și/sau pregătesc elevii la disciplinele fizică și 
astronomie și care utilizează la clasă metodele și tehnicile de lucru însușite în urma 
participării la cursurile de formare specifice acestei discipline, în acord cu prevederile noii 
programe școlare pentru gimnaziu. 
- Distribuirea de reviste de la Știință & Tehnică în parteneriat cu Institutul Național de fizică 
și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. 

 
G. Chimie 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

9 

- Număr inspecții de 
specialitate  

2 

- Număr inspecții tematice 5 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

7 

- Număr inspecții de 
specialitate 

7 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Conţinuturile lecţiilor respectă cerințele programei şcolare;  
- În proiectarea activităţii didactice, se respectă cerinţele și 
recomandările I.S.J.;  
- Documentele de proiectare asigură corespondenţa dintre 
obiective-conţinuturi-strategii-evaluare;  
- Manualele şcolare sunt cele avizate de M.E.  

- Mijloacele auxiliare utilizate de elevi şi profesori respectă 
curriculumului național şi C.D.Ș.-urile;  
- Derularea programelor de formare/dezvoltare profesională;  
- Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din 
învăţământul preuniversitar;  
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- Existența unei echipe numeroase de formatori naţionali și 
regionali;  
- Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele 
didactice, normarea, mişcările de personal, examenele 
naţionale, documente şi situaţii contabile etc;  

- Documente de proiectare didactică complete şi corect 
întocmite, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare 
şi cerinţele metodologice generale şi specifice disciplinei 
chimiei; 
- Conţinuturile ştiinţifico-aplicative bine stăpânite şi bine 
corelate; 
- Folosirea strategiilor didactice moderne adaptate 
colectivelor, particularităţilor unităţii şcolare (filieră, 
specializare); 
- Metodele şi mijloacele didactice variate, originale, 
oportune şi eficiente cu accent pe 
metodele activ-participative individuale şi de grup, 
integrarea constantă a formelor evaluării şi utilizarea 
mijloacelor IT în procesul de învăţare; 
- Climat psihopedagogic plăcut, motivant, proactic; 
- Cele mai valoroase au fost lecţiile de formare a 
deprinderilor şi aptitudinilor: elevii au exersat limbajul de 
specialitate, au relaţionat corect şi cooperant, au dovedit 
seriozitate şi implicare, şi-au asumat roluri şi au manifestat 
capacitate de adaptare la ritmuri de lucru şi tipuri de 
aplicaţii diferite. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

 - Adaptarea conținuturilor programei la profilul clasei;  
- Folosirea rezultatelor evaluării în proiectarea activității 
didactice;  
- Propuneri de opţionale pentru oferta şcolii; 
- Introducerea unor elemente de tratare diferențiată; 
- Folosirea metodelor activ-participative în toate etapele 
lecţiei; 
- Continuarea pregătirii profesionale prin cursuri de 
perfecţionare; 
- Desfăşurarea orei de chimie în laboratorul de chimie, 
acolo unde există dotarea necesară, în condițiile 
desfășurării activității didactie face to face. 

2.3 Cauze identificate 

- Rigiditate în abordarea programei şcolare;  
- Se propun opționale numai atunci când nu se realizează 
norma didactică;  
- Existența unor catedre mozaic care duc la scăderea calității 
actului educațional;  
- Reticența față de nou a unor cadrelor didactice;  
- Neimplicarea unor cadre didactice atât în propria dezvoltare 
profesională, cât și în actul educațional și decizional. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Integrarea eficientă a activităților experimentale în lecția de 
chimie;  
- Antrenarea unui număr relativ mare de elevi in toate etapele 
demersului didactic;  
- Aspectul practic-aplicativ al noţiunilor studiate bine realizat;  
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- Accesibilitatea demersului didactic, esenţializarea şi 
sistematizarea cunoştinţelor;  
- Evaluarea formativă se aplică corespunzător, la majoritatea 
cadrelor didactice;  
- Rolul important al Casei Corpului Didactic în activitatea de 
pregătire şi formare a cadrelor didactice;  
- Număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele 
didactice I și II. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Strategiile didactice nu pun accent pe activități didactice 
diferențiate, activități specifice elevilor cu nevoi speciale;  
- Participarea relativ mică a elevilor la olimpiade şi concursuri 
şcolare, mai ales elevii din mediul rural;  
- Preocuparea pentru dotarea şi amenajarea laboratorului.  

3.3 Cauze identificate 

- Lipsa motivației cadrelor didactice din cauza fragmentării 
normei didactice; 
- În multe unităţi şcolare – laboratoarele sunt săli de clasă;  
- Număr mare de elevi/clasă;  
- Lipsa laboranţilor în majoritatea unităţilor şcolare;  
- Lipsa unei formări a profesorilor pentru activități specifice cu 
elevii cu nevoi speciale;  
- Insuficienta informație, documentare și preocupare a 
cadrelor didactice, pentru obținerea de fonduri 
nerambursabile cu care pot dezvolta baza materială a 
laboratoarelor de chimie;  
- Imposibilitatea valorificării cu maximă eficienţă a soft-ware-
ului educaţional, datorită lipsei de abilităţi specifice sau lipsei 
de dotări necesare;  
- Participarea, adeseori formală, la activităţi de formare 
continuă, scopul fiind, cel mai adesea, obţinerea de beneficii 
salariale şi nu de performare a competenţelor didactice la 
standardele solicitate;  
- Practicarea în unele unităţi şcolare a unui management al 
clasei improvizat, neprofesional. Inspecția tematică a avut 
drept scop „Verificarea modului de desfășurare a activității 
didactice online, în unitățile de învățământ preuniversitar Olt;  
- Consilierea directorilor unităților de învățământ 
preuniversitar pentru optimizarea desfășurării activității 
didactice online, la nivelul unității de învățământ disciplina 
Chimie.  

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

- Prof. Bălașa Daniela-Liceul Teoretic „Ioniță Asan” a 
coordonat a VI-a ediţie a Simpozionului interjudețean „ROLUL 
ȘTIINȚELOR EXACTE ÎN EDUCAREA ELEVILOR ÎN CONTEXTUL 
DEZVOLTĂRII DURABILE”  înscris în Calendarul activităților 
științifice, metodice și culturale al CCD OLT. 
- PROIECTUL EDUCATIV INTERJUDEŢEAN „NE JUCĂM, NE 
DISTRĂM ŞI … CHIMIE ÎNVĂŢĂM!”, Ediția VI s-a desfășutat la 
Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal. 
- Prof. Bădoi Maria - Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina, 
Olt,  a coordonat Sesiunea Națională de Referate și Comunicări 
Științifice „CHIMIA VERDE - CHIMIA DURABILĂ", Ediția a VIII-a 
Tema ediției: 
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„Realizarea educaţiei ecologice prin activităţile școlare şi 
extraşcolare”. 
●„Chimia verde - chimia durabilă” este o activitate dedicată 
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, profesori 
documentariști și bibliotecari. 
●Activitatea contribuie la dezvoltarea personală și formarea 
profesională a participanților. 
- Prof. Moșteanu Laura de la C. N. „Ion Minulescu” Slatina, în 
anul școlar 2021-2022 în colaborare cu colegii de la școlile 
gimnaziale din Slatina și din județ, a organizat concursul de 
chimie, „Noi și Chimia?!”, pentru clasele a VII-a și a VIII-a și a 
facut parte din Comisia de mobilitate la nivel județean. 
- Prof. Vlad Iulia de la Liceul Teoretic „A. I. Cuza” Corabia a 
fost membru în comisia centrală a ONCh – etapa națională, 
desfășurată la Baia-Mare. 
- Prof. Predeanu Claudia de la C. N. „Ion Minulescu” Slatina 
este cordonator de cerc pedagogic – zona Slatina. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Au acordat consultanță: prof. Dumitra Mirela a evaluat 
dosarele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de 
merit și s-a ocupat de organizarea etapei județene a olimpiadei 
de chimie; 
- Au sprijinit inițiativele profesorilor și elevilor; 
- Au promovat valoarea; 
- Au inițiat și  dezvoltat parteneriate interinstituționale; 
- Au evaluat punând accent  pe devoltare; 
- Au sprijinit dezvoltarea parteneriatelor educative și 
educaționale. 

4.3 Cercuri pedagogice 

La nivelul fiecărui cerc pedagogic (4 la număr la chimie din 
care 2 sunt de chimie-fizică),  au fost abordate următoarele: 
Distanța. Durata mișcării/ Importanța RED-urilor/ Evaluare 
hidrocarburi/ Evaluarea în Online/ Utilizarea instrumentelor 
TIC pentru creșterea calității actului educațional la disciplina 
chimie/ Resurse CRED online?/ Lecții pe platforma Livresq/ 
Noi abordări în proiectarea unui opțional la chimie pentru 
gimnaziu/ Resurse educaționale în proiectarea activităților la 
clasa a VII-a (Substanțe compuse)/ Resurse educaționale în 
proiectarea unor activități la clasa a IX-a/ Probleme de 
poluare a ecosistemelor solului, în semestrul I.  
În semestrul al II-lea s-au abordat: „Corelații interdisciplinare 
ale itemilor”, „Proiectarea didactică centrată pe 
competențe”, Lucrul mecanic și puterea mecanică; Teoreme 
de variație și legi de conservare în mecanică; Utilizarea 
Platformei CONNECT; Rolul științelor exacte în educația 
elevilor; Referate știintifice: Coloranți/ Importanta chimiei în 
viața cotidiană/ Evaluarea prin proiecte a unității de învățare/ 
Importanța chimiei în viața noastră/ Hidrogenul- sursă de 
energie verde/ Învățarea activă și interactivă a chimiei/ Teorii 
moderne ale legăturii covalente. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 
- Organizarea olimpiadei de chimie, etapa județeană, unde au 
participat 23 elevi și s-au calificat 3 elevi la etapa națională, 
dar datorită suprapunerii cu etapa națională de fizică și 
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matematică au participat doar două eleve; 
 - Participarea la concursul „Disney Cup”, ediția a XIV-a în 
colaborare cu Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Local al 
Municipiului Slatina la care am elaborat împreună cu o echipă 
de lucru subiecte la disciplinele fizică, chimie, biologie pentru 
clasele a V-a, aVI-a și a VII-a;  
- Participare la programul Climate Action in Education 
organizat de British Council România cu sprijinul Ambasadei 
Britanice la București; 
- Participare la  concursul național de comunicări științifice 
„Chimia prieten sau dușman?!” cu lucrare științifică; 
- Promovarea celei de-a XIII-a ediții a Simulării Examenului de 
Admitere la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București; 
- Promovarea departamentul de Ecologie Sistemică şi 
Sustenabilitate din cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii 
din Bucureşti și participarea la webinarii online pe teme 
referitoare la Ecologie ca ştiinţă care promovează importanţa  
naturii pentru existența umană și calitatea vieții, cu precădere 
a elevilor din clasele a XIa-a și a XII-a;  
- Promovarea Concursului profesional de chimie „Candin 
Liteanu” la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimica a 
Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca; 
- Promovare a Concursului Național de chimie  „Coriolan 
Drăgulescu”, ediția a XIII-a de la Facultatea de chimie 
industrială și ingineria mediului din cadrul Universității 
Politehnice din Timișoara pentru elevii din clasele IX-XII; 
- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în 
conformitate cu normativele în vigoare; 
- Existenţa planificărilor pe unităţi de învăţare şi a proiectelor 
didactice pentru lecţiile de recapitulare; 
- Utilizarea unor strategii didactice eficiente prin îmbinarea 
metodelor clasice cu metode moderne, activ-participative; 
- utilizarea mijloacelor media în procesul didactic. 

5.2 Puncte slabe 

- Laboratorul de chimie neamenajat; lipsa laboranţilor;  
- Activitățile diferenţiate nu vizează şi activitatea de 
performanţă;  
- Lipsa experimentelor efectuate în laboratoarele de chimie; 
- Lipsa echipamentelor necesare implementării 
tehnologiilor informatice în lecții; 
- Slaba implicare a unor elevi în desfășurarea 
lecțiilor. 

5.3 Oportunități  

- Diferențierea învățării prin sprijinirea elevilor capabili de 
performanță prin instruire diferențiată; 
- Existența unui cadru legal pentru desfășurarea unor ore de 
pregătire remedială; 
- Existența unor materiale diverse în format digital pe 
platforme educaționale care pot fi folosite la predare și 
evaluare. 

5.4 Amenințări  
- Scăderea numărului de elevi atât prin abandon şcolar, cât şi 
prin sporul natural negativ; 
- Micşorarea numărului de ore, cu dificultăţi în alcătuirea 
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normelor profesorilor de chimie; 
- Lipsa de interes pentru învăţătură, mai ales în 
cazul copiilor nesupravegheați sau cu părinţi 
plecaţi în străinătate. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Corelarea conţinutului ştiinţific cu aspectul practic-aplicativ;  
- Promovarea strategilor didactice care asigură participarea activă a elevului la desfăşurarea 
demersului didactic;  
-  Întâlniri pe comisii/grupuri de lucru pentru organizarea activităților, punctarea aspectelor 
esențiale, stabilirea traseului de urmat pentru atingerea rezultatelor așteptate/dorite;  
- Integrarea activităţilor experimentale în lecţia de chimie; 
-Pregătirea profesorilor pentru activităţi cu elevii cu nevoi speciale. 

 
H. Biologie 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

7 

- Număr inspecții de 
specialitate  

0 

- Număr inspecții tematice 5 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

20 

- Număr inspecții de 
specialitate 

15 

- Număr inspecții tematice 2 

- Număr inspecții școlare 
generale 

3 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Respectarea Curriculumului Național;  
- Abordarea integrată a activităților  focusate pe implicarea 
profesorilor din mediul rural şi al debutanţilor în activităţile 
metodico-ştiinţifice ale disciplinei;  
- Promovarea, stimularea participării elevilor de la liceele 
tehnologice la Concursurile şcolare (de ex. Proiecte de mediu, 
Crucea Roşie, Ecologizări etc.);  
- Resurse didactice utilizate – softuri educaţionale, tabla 
interactivă etc. pe lângă cele consacrate; folosirea 
platformelor educaționale de către profesor;  
- Monitorizarea debutanţilor, pregătirea loturilor olimpice, 
perfecţionarea profesorilor care predau în catedre mozaic;  
- Consilierea și formarea profesorilor care vor preda la clasa a 
VIII-a după noul curriculum național de biologie;  
- Monitorizarea activității on-line pe perioada pandemiei – 
COVID 19; 
- Instrucţiuni pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii 
sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line; 
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- Susținerea implicării profesorilor în utilizarea platformelor 
educaționale și consilierea elevilor/profesorilor în utilizarea 
eficientă a lor. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Predarea Ştiinţelor modular (clasele XI-XII);                   - 
Schimbarea modului de ofertare a CDȘ-lor pentru materiile de 
cultură generală la Liceele tehnologice. 

2.3 Cauze identificate 

- Amenajarea unui laborator de biologie; 
- Utilizarea la fiecare oră a materialului didactic (planșe, 
mulaje, material biologic viu şi/sau 
conservat, atlase); 
- Tema pentru acasă să fie bine concepută, creativă şi să 
contribuie la învăţare; 
- Continuarea activităţii de perfecţionare didactică; 
- Implicarea activă în activităţi şcolare şi extraşcolare;  
- Rutina și lipsa de resurse materiale (slaba dotare a 
laboratoarelor de biologie). 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Grup de lucru pentru întocmirea subiectelor pentru 
Olimpiada de biologie –etapa judeţeană; 
- Activităţi de prevenţie pe tema etnobotanicelor și de 
educație sexuală – în cadrul orelor de CDŞ – profesorii de 
biologie;  
- Monitorizarea modului de punere în practică şi respectare a 
legislaţiei în vigoare;  
- Asigurarea condiţiilor optime privind microclimatul şi 
siguranţa elevilor în desfăşurarea procesului educaţional; 
- Pregătirea unităţilor de învăţământ pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a anului şcolar 2021/2022;  
Inspectate au fost: Şcoala Gimnazială „Constantin 
Brâncoveanu” Slatina; Şcoala Gimnazială Curtișoara; Şcoala 
Gimnazială Valea Mare; Școala Gimnazială Nr.1 Slatina; Liceul 
Teoretic „Petre Pandrea” Balș la disciplinele biologie, chimie 
și fizică; 
- Consilierea activităților metodico-științifice a profesorilor de 
biologie. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Profesorii care au realizat reconversie profesională pe 
disciplina BIOLOGIE să se implice în activităţile metodico-
ştiinţifice ale disciplinei pentru că altfel nu reuşesc să ţină 
pasul cu modificările cerute în domeniul biologiei (noile 
curricule la clasele a VIIIa, a VII-a, VI-a și a V-a; dotarea 
laboratoarelor de biologie). 
- Insuficienţa resurselor materiale şi financiare; 
- Slaba funcționare și dotare a cabinetelor de biologie; 
- Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 
- Lipsă de preocupare pentru evaluarea formativ – continuă; 
- Lipsa de motiovație pentru învățătură a elevilor accentuată 
de perioada de predare online. 

3.3 Cauze identificate 
- Insuficienta pregătire de specialitate a debutanţilor;  
- Catedrele mozaic în mediul rural;                                       - 
Nu se pune acentul pe interdisciplinaritate; 
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- Insuficienta educație în domeniul ecologic și sanitar;                                                                                               
- Participarea insuficientă a elevilor la concursurile şcolare din 
mediu rural şi de la liceele tehnologice. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

- Prof. Parodel Florentina de la Liceul Tehnologic „Danubius” 
Corabia a efectuat două inspecții curente una pentru gradul 
didactic II și cealaltă pentru gradul didactic I. 
- D-nul prof. Dumitru Paul este responsabil de cerc pentru zona 
Drăgănești Olt. 
- Prof. Chirițoiu Mihaela a efectuat o inspecție de specialitate 
pentru examenul național de definitivat, este coordonator de 
cerc pedagogic și face parte din comisia de mobilitate, a fost 
propunător de subiecte la Concursul Regional „Medicii de 
mâine” și la Olimpiada Științele Pământului – etapa județeană. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

Activitățile desfășurate au avut în prim-plan următoarele: 
- proiectarea activităţii instructiv-educative să fie în 
concordanță cu curriculumul național şi programele şcolare în 
vigoare; 
- verificarea avizării opționalelor; 
- analiza testelor de evaluare iniţială şi finală; 
- nivelul atingerii standardelor de calitate; 
- profesionalismul cadrelor didactice; 
- nivelul de pregatire al elevilor şi modul în care aceştia 
operează cu cunoştintele şi deprinderile asimilate; 
- calitatea influențelor mediului educațional creat în instituţia 
şcolară asupra elevilor şi cadrului didactic. 

4.3 Cercuri pedagogice 

La nivelul celor 6 cercuri au fost abordate următoarele 
subiecte: Proiectarea unei programe de opțional „Trăiește 
sănătos, mănâncă responsabil” și referat metodic 
„Îmbătrânirea...o enigmă”. 
- Creșterea eficienței învățării prin utilizarea oportună a 
tehnicilor moderne de instruire în activitatea curentă și în 
sistem hibrid/ Primul ajutor și îngrijirea de urgență/ 
Rezistența la antibiotice în cadrul speciei Staphylococcus 
aureus. 
- Cercetări privind efectul unor pesticide asupra ciclului 
celular și a materialului genetic la plantele cultivate și 
integrarea cunoștințelor în procesul didactic/ Profilul de 
formare al absolventului de gimnaziu/ Rolul fitoterapiei în 
bolile de nutriție/ Voluntariatul în mediul școlar 
Evaluarea în mediul online. 
- Avantaje și dezavantaje ale predării online la biologie, 
experiențe personale. 
- Metode interactive în predarea biologiei 
Programa de opțional „Plante medicinale- farmacia verde”. 
- Pregătirea eficientă a examenului de bacalaureat prin 
analiza baremului de evaluare și notare; 
- Identificarea si preveniea unor patologii ale analizatorilor 
(vizual auditiv, vestibular s.a.) și Activitatea educativa și rolul 
ei în formarea convingerilor de protecție a mediului; 
- Pregătirea eficientă a examenului de bacalaureat prin 
analiza baremului de evaluare și notare - componentă a 
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instrumentului de evaluare și Modalități de atingere a 
competențelor de clasa a IX a prin asocierea conținuturilor 
studiate în gimnaziu; 
- Cefalosporinele si rolul lor în tratarea infecțiilor bacteriene 
și Microparticulele de plastic din sânge și rolul lor asupra 
sănătății; 
- Variația unor caractere cu determinism poligenic. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Olimpiada de Biologie la care au participat 43 elevi la etapa 
județeană cu punctaje mari: 17 (premii și mențiuni) și 3 eleve 
calificate la etapa națională de la C.N. „Radu Greceanu” 
Slatina, unde Bărbuia Bianca Mihaela elevă clasa a X-a a luat 
mențiune II ME, prof. Pîrvu Gianina, iar Costaș Teodora Bianca, 
prof. Mihai Mariana, clasa a XI-a a luat mențiune I ME. Etapa 
județeană s-a desfășurat la Colegiul Național „Ion Minulescu” 
Slatina, iar etapa națională la Cluj Napoca; 
- Rezultate la Concursul Național de Biologie „George Emil 
Palade”, unde au participat 73 de elevi de la cls. a V-a până la 
cls. a VIII-a la etapa județeană și au obținut 19 premii și 
mențiuni; 6 dintre ei au participat la etapa națională, unde au 
obținut două premii speciale: Filip Traian Florin de la Școala 
Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia, clasa a VII-a, prof. 
Nedianu Ioana; Dinculescu David de la Colegiul Național „Radu 
Greceanu” Slatina, clasa a VII-a, prof. Pîrvu Gianina Isabela. 
Etapa județeană s-a desfășurat fizic la Școala Gimnazială 
„Nicolae Iorga” Slatina, iar etapa națională on-line s-a 
desfășurat la C.N.I.M. Slatina, fiind încheiat un parteneriat cu 
Asociația profesorilor de biologie din județul Prahova 
„Ecoterra”; 
- Participarea elevilor de la Colegiul Național „Radu Greceanu” 
Slatina la Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii 
Pricepuți”, realizat în parteneriat cu Societatea Națională de 
Crucea Roșie;  
- Desfășurarea concursului regional „Medicii de mâine”, ediția 
a IX-a -2022 la care au participat 160 de elevi de clasele a VII-
a, a VIII-a, a IX-a și a XII-a din mai multe județe din țară, 
desfășurat cu prezență fizică la C.N.R.G. Slatina; 
- Participarea a 2 eleve la Olimpiada de Științe pentru juniori, 
la etapa județeană de la Liceul Toretic „Mihai Viteazul” 
Caracal, dar necalificarea lor la etapa națională datorită 
punctajului insuficient; 
- Participarea la Concursul Interdisciplinar „Aurel Vlaicu” de 
Matematică – bioligie - fizică desfășurat on-line de către 
I.Ș.J.Sibiu, ediția a IX-a, la care au participat 71 de elevi de 
clasa a VI-a din județul Olt; 
- Promovarea celei de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a 
Comunității Educație pentru Știință sub titlul „Scrutând 
viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții din criză”; 
- Promovarea cursurilor de la CCD Olt -„Resurse educaționale 
digitale: realizare, utilizare, evaluare”; RED - nivel II și a 
Atelierelor CRED de bune practici/Workshop - A 4.3. 
„Informarea decidenților de politici educaționale, experților și 
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partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea 
curricumului national”. 
- Profesorii au documente de planificare de calitate bună, în 
concordanţă cu curriculumul naţional şi resursele disponibile; 
- Proiectarea corectă a activităţii didactice, cu accent pe 
competenţele specifice;                             - Majoritatea 
profesorilor au preocupări de a întocmi portofolii conform 
cerinţelor I.Ş.J.;             
- Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin metode 
alternative în majoritatea cazurilor;             - Utilizarea de 
auxiliare curriculare în scopul sporirii randamentului învăţării 
la majoritatea cadrelor didactice;                                                                                                                                   
- Folosirea platformelor educaționale de către profesor în 
perioada pandemiei;                                         - Participarea 
profesorilor la prezentarea lecțiilor de biologie în cadrul 
cercurilor metodice semestriale;                                                                                                                                                 
- Atitudinea pozitivă a elevilor faţă de educaţia ecologică, 
pentru sănătate şi biologie;  
- Tania-Maria Vătășoiu, elevă a Colegiului Național „Radu 
Greceanu” din Slatina a câștigat locul I și 1.500 de euro, pentru 
„Flopic”, o companie care produce panouri florale cu filtre de 
aer inteligente, confecționate preponderent din mușchi. Tania 
și-a susținut planul de afaceri în cadrul celei de-a doua ediții 
Early Innovators Business Plans Competition (EIBPC), 
eveniment organizat de Steinbeis Danube Center (prin 
Steinbeis Romania), în parteneriat cu BCR Școala de Business; 
- Tineri în Pădurile Europei (Young People in European Forests-
(YPEF ) este cel mai important concurs interactiv de educație 
forestieră din Europa. La Concursul internațional YPEF 
Echipajul de la C.N. „Radu Greceanu” Slatina au fost medaliați 
cu aur.               

5.2 Puncte slabe 

- Nu se utilizează auxiliare curriculare moderne – softuri 
educaţionale – în mediul rural din lipsă de profesori calificaţi 
sau completări de catedră „nefericit” gândite;                                                   
- Nu se are în vedere modul de stimulare a elevilor pentru 
performanţe în învăţare; participarea insuficientă la 
concursuri şcolare a elevilor din mediu rural şi de la liceele 
tehnologice;                                                                                                                                                                  
- Imposibilitatea ofertării CDŞ-lui ”Educaţia pentru sănătate” 
la Liceele tehnologice din cauza Planului cadru care prevede 
CDL;                                                                                                                              
- Nu se utilizează laboratoarele de biologie pentru că s-au 
transformat în săli de clasă, din cauza lipsei spațiului. 

5.3 Oportunități  

- Colaborarea cu Instituţiile de învăţământ superior, cu ONG-
uri, alte instituţii publice;                           
- Dotarea școlilor cu tablete, laptopuri pentru desfășurarea 
predării on line în condiții cât mai bune. 

5.4 Amenințări  

Profesorii care au realizat reconversie profesională pe 
disciplina BIOLOGIE nu se implică în activităţile metodico-
ştiinţifice ale disciplinei și astfel nu reuşesc să ţină pasul cu 
modificările cerute în domeniul biologiei.   

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 
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- Realizarea formării profesorilor de biologie pe noul Curriculum Național pentru clasa a VIII-
a;                                                                                                                                                          - 
Implicarea profesorilor în proiecte care-i ajută în dezvoltarea profesională - proiectul CRED;  
- Stimularea elevilor capabili de performanță prin parteneriate cu centre de cercetare din 
județul Olt;                                                                                                                                                     - 
Monitorizarea modului de realizare a activităților propuse în cadrul Cercurilor metodice 
zonale pentru asigurarea parcursurilor personale ale elevilor atât din mediul urban cât și din 
cel rural;                                                                                                                                                          - 
Continuarea perfecționării predării online cu utilizarea platformelor educaționale într-un 
mod cât mai eficient. 
Pentru îmbunătăţirea activităţii de inspecţie, pentru definitivat şi grade didactice, propun 
următoarele: 
- Selectarea metodiştilor în funcţie de criterii profesionale şi metodice recunosute, astfel 
încât, activitatea metodică, inspecţiile efectuate, indiferent de rang şi situaţie: 
grade didactice, inspecţii generale etc. să constituie o activitate de îndrumare pentru 
cadrele didactice inspectate, îndeosebi pentru cadrele didactice tinere; 
- Organizarea unor activităţi de instruire/demonstrative, la iniţiativa ISJ, susţinute de 
către profesorii metodişti şi la care să participe cadrele didactice înscrise la susţinerea 
examenelor pentru obţinerea gradelor didactice. 

 
I. Geografie, istorie, socio-umane 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

27 

- Număr inspecții de 
specialitate  

3 

- Număr inspecții tematice 2 

- Număr inspecții școlare 
generale 

2 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

22 

- Număr inspecții de 
specialitate 

4 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Planificările şi proiectele didactice ale lecţiilor au fost corect 
întocmite, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare 
elaborate  ME; 
- Conținuturile învățarii-predării-evaluării disciplinei sunt 
accesibile vârstei elevilor; 
- Condițiile pentru desfășurarea activităților sunt moderne; 
- Documentele școlare sunt întocmite și completate; 
- Cadrele didactice manifestă dorință de 
autoperfecționare, paricipând la numeroase cursuri de 
formare, concursuri locale, județene și naționale. 
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2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Creşterea  încrederii părinţilor în instituţia şcolară şi 
stimularea participării la educaţie a copiilor prin dezvoltarea 
parteneriatelor educaţionale; 
- Implicarea elevilor în mai multe activități extrașcolare care 
să aibe un impact pozitiv asupra dezvoltării armonioase  atât 
pe plan fizic, cât și cognitiv.   

2.3 Cauze identificate 

- Lipsa implicării părinților în verificarea activității copiilor la 
școală din diferite cauze: divorț, plecarea unuia sau a ambilor 
părinți în străinătate, preocupați prea mult de agricultură sau 
serviciu; 
- Părinții au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului 
în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Nivelul cunoștințelor din domeniul educaței fizice și al 
sportului ale elevilor dovedesc o bună pregătire a acestora 
de către profesorii de educație fizică și sport; 
- Cadrele didactice utilizează  în predarea lecțiilor  strategii și 
metode didactice moderne îmbinate cu cele clasice, adaptate 
la nivelul de vârstă al elevilor, antrenând și motivând elevii să  
participe activ la procesul de predare-învățare; 
- Elevii cunosc conținutul lecțiilor și al termenilor de specifici; 
- Creşterea ponderii metodelor interactive utilizate de cadrele 
didactice în activitatea de predare-învăţare.  

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Amenajarea unor spații pentru desfășurarea orelor de 
geografie, istorie, educație socială;  
- Metodele de evaluare ar trebui alese corespunzător vârstei 
elevilor, competenţelor specifice ale activităţilor de învăţare, 
tipului de activitate didactică. 

3.3 Cauze identificate 

- Lipsa motivației unor cadre didactice din cauza fragmentării 
normei didactice în special în unitățile de învățământ din 
mediul rural; 
- Crearea oportunităţilor de pregătire şi dezvoltare 
profesională  a cadrelor didactice în domeniul asigurării 
calităţii în educaţie. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

- Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare 
la nivel local, județean, interjudețean și național; 
- Implicarea în diseminarea informațiilor privind reperele 
metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, a 
priorităților în educație în anul școlar 2021-2022. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Au oferit sprijin în vederea desfășurării activității didactice, 
au acordat consultanță; 
- Au sprijinit inițiativele profesorilor și elevilor; 
- Au inițiat și  dezvoltat parteneriate interinstituționale; 
- Au conceput materiale pe diferite teme, având conținut 
multimedia utilizând informații geografice, istorice, 
sociologice. 

4.3 Cercuri pedagogice 
La nivelul fiecărui cerc pedagogic  pe lângă activităţile 
programate pentru cele două semestre, au mai fost susţinute 
și alte  activități  metodice. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 
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5.1 Puncte tari 

- Cadrele didactice utilizează strategii și metode didactice prin 
care, elevilor li se creează motivația necesară și interesul 
pentru studiu-în predarea lecțiilor au fost utilizate  fișe de 
lucru, experimente, filme didactice;  
- Cadrele utilizează toate mijloacele de învățământ cu care 
sunt dotate unitățile de învățămât, inclusiv rețeaua de 
calculatoare conectată la internet existentă pentru 
descoperirea unor informații utile despre conținuturile 
studiate;  
- Cadrele didactice se bazează și pe faptul că instruirea 
practică se desfășoară la operatori economici parteneri și în 
ateliere și laboratoare bine dotate; 
- Cadrele didactice sunt preocupate de participarea la cursuri 
de formare/conversie profesională; 
- Se utilizează auxiliare didactice eficiente, materiale audio-
video. 

5.2 Puncte slabe 

- Comoditatea unor cadre didactice de a completa portofoliul 
personal; 
- Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice, în 
special cele aflate spre sfârșitul activității didactice; 
- Persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul 
comisiilor metodice din unele şcoli; 
- Subiectivism în procesul de autoevaluare la nivelul actorilor 
educaţionali (din conducerea unităţilor de învăţământ, comisii 
de specialitate etc);  
- Tradiţia care vizează corectarea și nu prevenţia 
în proiectarea, organizarea, desfăşurarea  și evaluarea 
procesului instructiv-educativ; 
- Formalismul manifestat de unele cadrele didactice în 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu datorat lipsei de profunzime 
în abordarea demersului didactic. 

5.3 Oportunități  

- Asigurarea calităţii prin inspecţia şcolară cu scopul prioritar 
de orientarea spre perfecţionarea instituţiei de învăţământ pe 
toate dimensiunile activităţii acesteia. Astfel, în cadrul 
inspecţiilor efectuate s-au stabilit planuri de măsuri și s-au 
făcut recomandări care să îmbunătăţească aspectele deficitare 
care influenţează sau pot influența calitatea rezultatelor la 
nivel de elev, cadru didactic și unitate școlară; 
- Elaborarea unor teme şi programe în cadrul comisiilor 
metodice care să asigure informaţiile necesare cu privire la 
flexibilitatea curriculară; 
- Creşterea interesului cadrelor didactice pentru 
perfecţionarea/formarea continuă; 
 - Crearea oportunităţilor de pregătire şi dezvoltare 
profesională  a cadrelor didactice în domeniul asigurării 
calităţii în educaţie. 

5.4 Amenințări  

- Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită 
scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an; 
- Scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă 
(mecanică, electric); 
- Orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată 
superficial, bazată pe idei preconcepute; 
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- Dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţă de 
școală; 
- Delicvenţa juvenilă; 
- Migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene 
dezvoltate; 
- Dificultăţi de integrare socio-profesională a absolvenţilor; 
- Abandonul şcolar datorită înrăutăţirii condiţiilor materiale 
ale populaţiei şcolare, plecarea părinţilor în străinătate; 
- Lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor; 
- Neconcordanţa între opţiunea părinţilor /elevilor şi 
aptitudinile şi competenţele elevilor; 
- Dificultăţi în realizarea parteneriatelor; 
- Finanţarea prin bugetul local nu acoperă toate cheltuielile 
necesare 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Creșterea calității actului educațional și adaptarea procesului de învățare la 
particularitățile beneficiarului direct; 
- Monitorizarea evaluării cu scop de orientare și optimizare a învățării/ pregătirea evaluării 
finale; 
- Amenajarea unor spații pentru desfășurarea orelor de geografie, istorie, educație socială; 
- Îmbunătăţirea accesului la informare; 
- Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare;  
- Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru elevi şi cu elevi în vederea 
sporirii dimensiunii civice a educaţiei oferite de şcoală; 
- Valorificarea în mai mare măsură a parteneriatelor și proiectelor școlare. 

 
J. Religie 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

7 

- Număr inspecții de 
specialitate  

2 

- Număr inspecții tematice 5 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

11 

- Număr inspecții de 
specialitate 

11 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Planificările şi proiectele didactice ale lecţiilor au fost corect 
întocmite, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare 
elaborate  ME şi de Patriarhia Română, sectorul Educaţie; 
- Conținuturile învățarii-predării-evaluării disciplinei religie 
sunt accesibile vârstei elevilor; 
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- Materialul didactic realizat de cadrele didactice care predau 
disciplina religie este variat, sugestiv și frumos confectionat; 
- S-a ţinut cont de implicaţia formării moral-duhovniceşti a 
elevilor, prin realizarea unor activităţi extraşcolare şi prin 
abordarea predării în mod interdisciplinar; 
- Condițiile pentru desfășurarea activităților sunt foarte 
moderne; 
- Documentele școlare sunt întocmite și completate; 
- Cadrele didactice manifestă dorință de autoperfecționare, 
paricipând la numeroase cursuri de formare, concursuri locale, 
județene, naționale și internaționale. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Implicarea elevilor în mai multe activități extrașcolare care să 
aibă un impact pozitiv asupra dezvoltării armonioase  atât pe 
plan afectiv, cât și cognitiv.  

2.3 Cauze identificate 

Lipsa implicării părinților în verificarea activității copiilor la 
școală din diferite cauze: divorț, plecare unuia sau a ambilor 
părinți în străinătate, preocupați prea mult de agricultură sau 
serviciu. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Nivelul cunoștințelor religioase ale elevilor dovedesc o 
bună pregătire a acestora de către profesorii de religie; 
- Elevii cunosc conținutul lecțiilor și al termenilor religioși; 
- Formarea și consolidarea conștiinței verticalității în relație 
cu valorile naționale în context global; 
- S-au actualizat competenţele de bază (pedagogice, de 
specialitate); 
- Au fost însuşite noi competenţe;  
- S-au aplicat competenţele de bază la nivelul didacticii specia-
lităţii;  
- Activizarea constantă a elevilor prin crearea unor situaţii de 
învăţare cu valenţe formative; 
- Creşterea ponderii metodelor interactive utilizate de cadrele 
didactice în activitatea de predare-învăţare.  

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Sunt cadre didactice, în special din mediul rural care ar trebui 
să se axeze în special pe jocul didactic, în special la clasele 
mici. 

3.3 Cauze identificate 
Lipsa motivației unor cadre didactice din cauza fragmentării 
normei didactice în special în unitățile de învățământ din 
mediul rural. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

- Organizarea Simpozionului Județean al profesorilor de religie 
„Rugăciunea-izvor de iubire față de Dumnezeu și față de 
aproapele”, ediția a XI-a, desfășurat la Caracal; 
- Școala de vară: ”Rugăciuni, Bucurie, Copilărie”, desfășurată 
la Centrul Cultural „Maria Brâncoveanu” al Episcopiei Slatinei 
și Romanaților; 
- Proiect educativ local: Școala pentru toți -Program de 
educație parentală-Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” 
Caracal și Liceul Teoretic  „Ioniță Asan” Caracal în colaborare 
cu Parohia „Buna Vestire”, Caracal - coordonatori: Boruz 
Cristina, Buga Mădălina; 
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- „Rugăciunea, scară către cer”- workshop tematic realizat în 
cadrul Proiectului Național Catehetic: „Rugăciunea în viața 
mea”; 
- Inovarea și bunele practici din Proiectele Erasmus+: „Don't 
be Cyber Bully, Be Aware!”, „Language Development Trought 
Digital Tools-CLIL”, „BArgain, BEyound, LAnguages”- Perioada 
07.10.2021-17.12.2021; 
- Boruz Cristina a format Grupa Nr. 4 în cadrul Proiectului CRED 
- „Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți”, cu 
profesori din Severin; 
- Geamănu Ștefania a coordonat proiectul interjudețean 
„Lumea credinței pt cei mici” și simpozionul județean „Dascăli 
și părinți ai spiritualității”.  

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Au acordat consultanță; 
- Au sprijinit inițiativele profesorilor și elevilor; 
- Au promovat valoarea; 
- Au inițiat și  dezvoltat parteneriate interinstituționale; 
- Au evaluat punând accent  pe devoltare; 
- Au sprijinit dezvoltarea parteneriatelor educative și 
educaționale. 

4.3 Cercuri pedagogice 
La nivelul fiecărui cerc pedagogic (5 la număr la religie)  pe 
langă activităţile programate pentru cele două semestre, au 
mai fost susţinute câte o activitate metodică pe cerc. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Procent de frecvență la orele de religie: 95%; 
- Formarea și consolidarea conștiinței verticalității în relație 
cu valorile naționale în context global; 
- Peste 80% dintre cadrele didactice dovedesc o bună pregătire 
în ceea ce privește învățământul online: desfășoară orele pe 
diferite platforme în sistem online, iar atunci când predau fizic 
utilizează la orele de curs calculatorul și videoproiectorul, 
conducând la dinamizarea orelor de curs; 
-   Cadre didactice ce se implică în desfășurarea Proiectelor 
Erasmus+: Inovarea și bunele practici din Proiectele Erasmus+: 
„Don't be Cyber Bully, Be Aware!”, „Language Development 
Trought Digital Tools-CLIL”, „BArgain, BEyound, LAnguages”- 
Boruz Cristina-Ionela, Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” 
Caracal;  
- Proiectul de mobilitate Erasmus+: „Learning, Creativity, 
Development” - Grecu Florica; 
- Există o colaborare foarte bună cu conducerea  școliilor și 
liceelor; 
- Majoritaea cadrelor didactice realizează Resurse 
Educaționale Deschise specifice disciplinei religie; 
- Realizarea Manualui de Religie de la Editura Litera, pentru 
clasa a V-a, având-o ca și coordonator pe doamna profesor de 
religie, Guicin Mihaela-Maria de la Școala Gimnazială Studina; 
- Rezulate deosebite la Olimpiada Națională de Religie: la clasa 
a XII, elevul Anghel Valentin de la Colegiul Național „Radu 
Greceanu” Slatina a obținut Premiul al II-lea, eleva Nițoi Maria, 
clasa a X-a, de la același liceu a obținut Mențiune, având ca 
profesor îndrumător pe Popescu Flavius Ovidiu și un Premiu 
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Special obținut de către eleva Neacșu Maria, clasa a VII-a de la 
Școala Gimnazială Dobrosloveni, profesor îndrumător Neacșu 
Marian; 
- La Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și 
spiritualitate” au fost obținute două Premii Speciale; 
- Realizarea Școlii de vară pentru profesori de la Mănăstirea 
Neamț, organizator Grecu Florica având ca și colaborator IȘJ 
Olt, prin inspectorul de specialitate;  
- Organizarea Școlii de Vară „În suflet cu Hristos pe cărările 
vacanței” sub coordonarea Inspectoratului Școlar și a 
Episcopiei Slatinei și Romanaților având ca echipă de proiect 
11 profesori de religie în perioada 4-8 iulie 2022; 
- Realizarea proiectului județean „Mândria de a fi român 
creștin – Bucuria de a fi român, bucuria de a fi creștin” 
coordonat de doamnele Vâlcea Ionica Odeta și Sora Carlla 
Daniela; 
- Concursul Județean „Școală și spiritualitate românescă” - 
coordonat de Luciana Slujitoru și Violeta Nicolăescu; 
- Proiectul educativ interjudețean „Bucuria Învierii”- 
coordonatori: Luțu Mirela, Vâlcea Ionica Odeta; 
-Proiectul educativ județean „Sfântul Andrei-Apostolul 
românilor”, coordonatori: Luțu Mirela și Sterie Violeta; 
- Realizarea Proiectului educativ local: „Școala pentru toți” - 
Program de educație parentală-Școala Gimnazială „Gheorghe 
Magheru” Caracal și Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal în 
colaborare cu Parohia „Buna Vestire”, Caracal-coordonatori: 
Boruz Cristina, Buga Mădălina. 
Rezultate la Olimpiade și concursuri: 
- Premiul I - Concurs Național Catehetic: „Rugăciunea, bucuria 
sufletului meu”, Profesori coordonatori: Marin Leonard-
Aurelian - Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal, Dobre 
Mioara și Boruz Cristina-Ionela, Școala Gimnazială Nr.2 
Caracal; Parohia Doanca - Premiul 1 - pr.Costica Rau, 
„Rugăciunea, calea spre Dumnezeu”, Premiul I, Zona Corabia, 
„Rugăciunea în viața mea”; Premiul II - „Rugăciune mea, voi 
varsă către Dumnezeu”, prof coordonator pr. Iorga Paul, 
Școala,Gimnatială Traian, Premiul II -„Rugăciunea în viața 
mea”, coordonator Frăsineanu Cosmin, Școala Gimnazială 
Cezieni în colaborare cu Parohian Pîrșcoveni. 
- Concurs desfășurat în cadrul Proiectului e-Twuining:  „Cu 
Hristos pe cărările limii la începutul mileniului III”, s-au 
implicat 17 cadre didactice obținând cu elevii pregătiți de ele 
78 de premii I și  Iliescu Alexandra cu elevi din Diaspora; 
- Concurs local pentru clasele VII-XII, coordonator: pr. prof. 
Marin Leonard-Aurelian, Liceul Tehnologic „Matei Basarab” 
Caracal: „Sfinții Împărați Constanin Și mama sa, Elena”- 
Premiul I- Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal și 
„Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal, prof. coordonator: Boruz 
Cristina-Ionela; Premiul I: Liceul Teoretic „Ioniță Aan” Caracal, 
coordonator: Boștină Narcis; Premiul al II-Lea: Liceul Teoretic 
„Mihai Viteazul” Caracal, prof. coordonator: Rădulescu Adrian-
Florin; Premiul al III-lea Liceul Tehnologic „Matei Basarab” 
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Caracal, prof. coordonator: Marin Leonard-Aurelian. 

5.2 Puncte slabe 

- Lipsa aparaturii moderne în unitățile de învățământ din 
mediul rural, a unei baze materiale bine dotate care să 
conducă la eficientizare în sistemul de învățământ; 
- Alocarea timpului insuficient pentru discuţii, fixarea şi 
aprofundarea cunoştinţelor; 
- Sunt cadre didactice care organizează lecţii descriptive 
neinteresante, mai ales în şcolile gimnaziale din mediul rural; 
- Lipsa unor modele după care elevii să-și coordoneze viața; 
- Nu toate cadrele didactice dau atenţie cercurilor pedagogice; 
- Neglijarea acțiunilor de stimulare de participare colectivă la 
cultul public divin; 
- Lipsește abordarea interdisciplinară la toate modulele din 
programa şcolară. 

5.3 Oportunități  

- Întărirea parteneriatului ȘCOALĂ-FAMILIE-BISERICĂ poate 
duce la formarea religios-morală a tinerilor; 
- Inițierea unor cursuri specifice disciplinei religie atât prin 
CCD-OLT cât și prin alte instituții; 
- Participarea la simpozioane, concursuri la nivel judetean, 
interjudetean, național și internațional permite cadrelor 
didactice popularizarea experientei, activităților și 
rezultatelor deosebite obtinute la clasă. 

5.4 Amenințări  

- Dacă statutul orei de religie nu va fi fixat clar, ci ambiguu, 
atunci mulți dintre elevi și părinți vor opta pentru studierea 
altor discipline; 
- Comoditatea unor cadre didactice în a   personaliza 
planificarea unităților de învățare în funcție de realitățile 
oferite de clasă în favoarea copierii unor modele de planificări 
de pe internet; 
- Abandonul școlar și părăsirea țării conduc la îndepărtarea 
elevilor de școală, biserică și implicit de Dumnezeu. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Realizarea de parteneriate cu grădinițele conduce la studierea pe viitor a orei de religie; 
- Crearea unei motivaţii suplimentare la elevi pentru studiul religiei prin asigurarea 
caracterului practic aplicativ al lecţiilor şi efectuarea de activităţi cu caracter spiritual; 
- Manifestarea în continuare a interesului sporit pentru organizarea și desfășurarea unei 
activități didactice eficiente; 
- Deschidere față de nou, utilizarea cator mai multe jocuri didactice, conduce la 
atractivitatea orei de religie și dorința elevului de a studia disciplina religie în viitor. 

 
K. Educație plastică 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

3 

- Număr inspecții de 
specialitate  

0 

- Număr inspecții tematice 3 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 
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1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

5 

- Număr inspecții de 
specialitate 

5 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Lecţiile desfăşurate după un scenariu logic au determinat 
rezultate pozitive în activitatea didactică a profesorilor; 
- S-au asigurat conditiile necesare pentru buna desfașurare a 
activităților didactice; 
- S-a remarcat o gestionare echilibrată a resurselor umane și 
materiale în scopul realizării unui cadru rațional; 
- Întocmirea documentelor de proiectare didactică în 
conformitate cu prevederile curriculumului național; 
- Strategiile de învățare-predare-evaluare au îmbinat eficient 
conținutul învățarii cu metodele de învățare, cu mijloacele 
didactice, cu formele de organizare a procesului instructiv-
educativ în vederea atingerii obiectivelor propuse; 
- În general, elevii sunt interesați de disciplinele artistice-
plastice care adeseori au caracter de activități extrașcolare-
extracurriculare. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Mai multă preocupare pentru prelucrarea rezultatelor 
evaluării elevilor; 
- Asistențele /interasistențele la ore ar eficientiza actul 
didactic; 
- Stabilirea unor zile din lună în care să avem un contact direct 
cu cadrele didactice pentru susținerea și întărirea predării 
disciplinelor artistice în școli, realizat fie în format față în 
față, fie on-line. 

2.3 Cauze identificate 

- Pasivitate şi inerţie în receptarea şi implementarea noului în 
procesul didactic; 
- La unele cadre didactice se observă menţinerea unui stil de 
lucru rigid, cu accent exclusiv pe informaţie, în defavoarea 
dezvoltării personalităţii elevilor. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Conținutul științific transmis elevilor corespunde solicitărilor 
programelor școlare; 
- Lecţiile desfăşurate după un scenariu logic au determinat 
rezultate pozitive în activitatea didactică a profesorilor; 
- Activizarea constantă a elevilor prin crearea unor situaţii de 
învăţare cu valenţe formative; 
-S-au actualizat competenţele de bază (pedagogice, de 
specialitate); 
- Asigurarea complementarității educației formale, informale 
– învățarea permanentă ca dimensiune majoră a procesului 
educațional; 
- S-a remarcat dezvoltarea personală şi socio-profesională a 
multor cadre didactice. 
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3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Mai multă iniţiativă de a proiecta/derula activităţi de 
formare continuă moderne la nivelul şcolii; 
- Asigurarea fluenţei în informare şi comunicare. 

3.3 Cauze identificate - Formalismul în activitățile planificate și derulate. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

Prof metodist Duțu Marcel: 
- „Arta vârstelor”,  expoziția din 20 iunie 2022, Biblioteca 
Județeană „Ion Minulescu”, Slatina; 
- Expoziții personale, Vâlcea, Pitești și Slatina; 
- Expoziții de grup, Vâlcea, Brăila, Sibiu și Slatina. 
Alte activități organizate de către profesorii metodiști sau la 
care au participat cu elevi: 
- „Jocuri olimpice în imaginația copiilor”; 
- „Mesaj pentru Moș Craciun”; 
- Concurs  Național „Galaxia Artiștilor”, Ediția I – 2021 – Online; 
- „Un Dar, Din Suflet…”  2021; 
- Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor”- 5 
Oct. 2021; 
- „Selfie for Teacher” - 5 Oct. 2021; 
- Conferința Europena „19th Pan European Conference on 
Digital Education”- 28 Oct. 2021; 
- Conferința Transnațională „Educație On-line Prin 
Parteneriate” – 27-29 Oct. 2021; 
- Conferința „Inter/Transdiscliplinary approaches in the 
teaching of the real sciences, (Steam concept)” - 29-30 Oct. 
2021 
- Webinar „Educatia la timpul prezent” - 4.11. 2021; 
- Curs „Structura unei povesti care captează de la început până 
la sfârșit” - 17.11.2021; 
- Târgul „Global School Alliance” - 18.11.2021; 
- Seminar – „Dezvoltare a măiestriei pedagogice” - 18.11.2021; 
- Conferința Europeană „19th Pan European Conference on 
Digital Education”- 18.11.2021; 
- Webinar – „Folosește tabla interactivă virtuală VBoard”- 
24.11.2021; 
- Atelier  de lucru - Dezvoltarea competențelor profesorilor 
consilieri școlari în domeniul prevenirii bullyingului în mediul 
școlar” -15.12.2021; 
- Spectacol - „Seara devoratorilor de povești de iarnă și de 
Crăciun”- 21.12.2021. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Au acordat consultanță; 
- Au sprijinit inițiativele profesorilor și elevilor; 
- Au promovat valoarea; 
- Au inițiat și  dezvoltat parteneriate interinstituționale; 
- Au evaluat punând accent  pe dezvoltare; 
- Au sprijinit dezvoltarea parteneriatelor educative și 
educaționale. 

4.3 Cercuri pedagogice 
La disciplina Educație plastică avem un singur Cerc pedagogic 
unde s-au derulat activități în cele două semestre. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 
- Utilizarea platformelor on-line, ZOOM, G-Suite in activitatea 
didactica; 
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- Creşterea ponderii metodelor interactive utilizate de cadrele 
didactice în activitatea de predare-învăţare;  
- S-a remarcat o gestionare echilibrată a resurselor umane si 
materiale în scopul realizării unui cadru raţional; 
- S-au asigurat condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţilor didactice şi a colaborării cu reprezentanţii 
administraţiei locale; 
- Proiectarea și derularea unor programe educative 
constructive; 
- Întocmirea documentelor de proiectare didactică în 
conformitate cu prevederile curriculumului naţional; 
- Rezultate  foarte bune la concursuri şi olimpiadă;  
- Preocuparea cadrelor didactice în vederea formării şi 
dezvoltării capacităţii de operaţionalizare a cunoştinţelor în 
special a elevilor din mediul urban. 

5.2 Puncte slabe 

- Existenţa unei singure clase de Arte denotă o insuficientă 
dezvoltare structurală; 
- Programă şcolară încărcată care nu răspunde interesului 
elevilor şi cerinţei pieţei forţei de muncă; 
- Centrarea proiectelor didactice, uneori, pe conținuturi și nu 
pe competente; 
- Diversificarea insuficientă a metodelor de evaluare; 
-  Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în proiecte cu 
finanţare europeană; 
- Sunt profesori care nu se apropie de elevi, făcând din această 
disciplină o ştiinţă aridă; 
- Nu toate cadrele didactice dau atenţie cercurilor pedagogice. 

5.3 Oportunități  
- Colaborări  de specialitate  cu  universități  din țară și din 
străinătate; 
- Implicarea elevilor școlii în programe și proiecte. 

5.4 Amenințări  

- Scăderea numărului de absolvenţi de gimnaziu; 
- Tendinţa de scădere demografică, cu un impact negativ 
asupra dinamicii numărului de elevi; 
- Creşterea treptată a costurilor de trai, duce la lipsa de 
interes a elevilor navetiști; 
- Lipsa de predictibilitate şi modificările frecvente ale cadrului 
legislativ naţional, din domeniul învăţământului 
preuniversitar; 
- Tendinţe centrifuge, de tip individualist, manifestate la 
nivelul unor colective din liceu, care, netratate pe ansamblu, 
cu corectitudine şi echilibru, pot conduce la disfuncţionalităţi 
instituţionale de genul „liceu = instituţie închisă”. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Implementare de proiecte europene; 
- Creşterea rolului educației artistico-culturale în edificarea unei societăţi bazate pe valorile 
respectării demnităţii umane, libertăţii, democrației, egalităţii, statului de drept şi 
drepturilor omului, în care se promovează interculturalitatea, toleranţa şi asigurarea 
egalităţii de şanse; 
- Continuarea participării profesorilor la cursuri de formare; 
- Deschiderea din partea cadrelor didactice pentru colaborări cu specialişti din mediul artistic 
şi cercetare în vederea ridicării performanţei educaţionale, din exterior liceului, lucru ce 
transmite ideea că liceul este perceput ca fiind  un liceu deschis; 
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- Promovarea disciplinelor CDȘ, corelate cu cerinţele şi tendinţele actuale din mediul 
artistico-plastic, care nu permit alegerea unor trasee de învățare flexibile pentru elevi prin 
discipline opționale și facultative. 

 
L. Educație muzicală 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

3 

- Număr inspecții de 
specialitate  

0 

- Număr inspecții tematice 3 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

8 

- Număr inspecții de 
specialitate 

8 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Planificările şi proiectele didactice ale lecţiilor au fost corect 
întocmite, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare 
elaborate de  Ministerul Educației; 
- S-au respectat particularităţile de vârstă, individuale şi ale 
colectivelor de elevi, acest fapt determinând eficientizarea 
demersului didactic; 
- Pregătirea ştiințifică şi pedagogică a cadrelor didactice este 
de la bună la foarte bună; 
- S-au folosit metode interactive de predare-învățare-
evaluare; 
- S-a constatat că relațiile dintre elevi sunt în general bune, 
colaborează la îndeplinirea sarcinilor de lucru, manifestă 
atenție și interes pentru activitățile desfășurate la clasă. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Participarea la cursuri specifice predării online a disciplinei; 
- Temele de lucru să fie interesante, diferențiate, în funcție 
de nevoile educaționale ale elevilor dar și o adaptare și o 
îmbunătățire a strategiei didactice. 

2.3 Cauze identificate 
Se constată în unele unități de învățământ un slab interes 
acordat disciplinelor artistice prin lipsa amenajării unor 
cabinete de arte. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Lecţiile desfăşurate după un scenariu logic au determinat 
rezultate pozitive în activitatea didactică a profesorilor; 
- S-a constatat că elevii sunt interesați de disciplină, 
participând cu interes la oră; 
- Activizarea constantă a elevilor prin crearea unor situaţii de 
învăţare cu valenţe formative; 
- Au fost însuşite noi competenţe.  
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3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Vizitele pentru schimb de experiență în cadrul instituțiilor cu 
specific muzical; 
- Accesarea unor programe sau proiecte care să impulsioneze 
și să diversifice predarea la clasă. 

3.3 Cauze identificate 

Lipsa instrumentalului aferent Școlii de Muzică, elevii lucrează 
folosind un pian vechi și deteriorat care necesită reparații 
considerabile, baza pregătirii elevilor  constituind-o 
instrumentele de acasă. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

Doamna metodistă Sticlea Ionescu Laura a organizat: 
- Workshop  Județean  „Non-formal în educație”; 
- Erasmus+ KA1 Malta 4-12 oct.2021 curs formare „Vitamin C 
boosts education! – coaching, the non-formal education 
method to bring out the best form yours learners”; 
- „Stimularea motivațională a elevilor prin metode și tehnici 
de educație formală și non-formală”, formatori Sticlea-Ionescu 
Laura și Costache Mirela;  
- Proiect Educativ European  „Sărbătorile de iarnă - Obiceiuri 
și tradiții în spațiul european”;  
- Proiect Educativ Interjudețean „Prieteni la distanță”; 
- Proiect educativ Interjudețean „Școala în mediul online”; 
- Program Educativ „Școala de vară” ateliere creative;  
- Simpozion Național „Integrarea copiilor cu CES în 
învățământul preuniversitar”; 
- Workshop Interjudețean „Metode interactive de predare-
învățare în învățământul preuniversitar”; 
- Activități extrașcolare la nivel de școală; 
- Simpozionul „Desenul este modul copiilor de a comunica cu 
lumea” Decembrie 2021. 
Elevii pregătiți de domnul metodist Sterie Marius  au obținut 
următoarele premii: 
Magda Căluinu:  
- Premiul I Talent show – Vâlcea; 
- Premiul I – IFLC Golden voice – București; 
- Premiul I - În memoriam lui Nicolae Pușcașu – Timișoara; 
- Trofeul „Voci de înger” Suceava; 
- A reprezentat România în concursurile intrenaționale de 
limbă și cultură din: Germania 11-27 Iunie  și urmează în SUA 
și Canada în  3-18 octombrie. 
Dana Drăcea Georgiana - Premiul III la Festivalul online 
„Artă în iarnă”- București; 
Rădoescu Ramona: 
- Premiul II - În memoriam lui Nicolae Pușcașu – Timișoara; 
Broboană Miruna: 
- Premiul II- În memoriam lui Nicolae Pușcașu – Timișoara; 
- Premiul I Festivalul Național „Floare de castan” Costești, 
Argeș; 
Șușală Maria Antonia - Trofeul  Festivalului Național 
„Floare de castan” Costești, Argeș. 
Domnul metodist Marinescu Doru Dumitru: 
- A organizat Concursul județean de muzică „Veniți 
privighetoarea cântă!”; 
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- A organizat cercul pedagogic din semestrul al  II-lea, cu tema 
„Folclorul obiceiurilor de primăvară-vară”. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Au acordat consultanță; 
- Au sprijinit inițiativele profesorilor și elevilor; 
- Au promovat valoarea; 
- Au inițiat și  dezvoltat parteneriate interinstituționale; 
- Au evaluat punând accent  pe devoltare; 
- Au sprijinit dezvoltarea parteneriatelor educative și 
educaționale; 

4.3 Cercuri pedagogice 
Există două Cercuri pedagogice: unul în Slatina și celălalt în 
Caracal care au desfășurat activități pe cele semestre. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Creşterea ponderii metodelor interactive utilizate de cadrele 
didactice în activitatea de predare-învăţare;  
- S-a remarcat o gestionare echilibrată a resurselor umane și 
materiale în scopul realizării unui cadru raţional; 
- S-au asigurat condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţilor didactice şi a colaborării cu reprezentanţii 
administraţiei locale; 
- Proiectarea și derularea unor programe educative 
constructive; 
- Întocmirea documentelor de proiectare didactică în 
conformitate cu prevederile curriculumului naţional; 
- Preocuparea cadrelor didactice în vederea formării şi 
dezvoltării capacităţii de operaţionalizare a cunoştinţelor în 
special a elevilor din mediul urban. 

5.2 Puncte slabe 

- Interesul tot mai slab al cadrelor didactice pentru activitățile 
cu caracter practic muzical, în special a muzicii corale, 
situație generată și de absența orelor de cor din planul cadru, 
chiar dacă mai multe școli își doresc o formație artistică. 
- Nu toți profesorii sunt interesați de aspectele formării 
profesionale, nu sunt prezenți cu propuneri de specialitate în 
cadrul consfătuirilor, limitându-se strict la orarul și programul 
școlii. 

5.3 Oportunități  
- Oferte de proiecte europene; 
- Disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea 
parteneriatului cu şcoala, sponsorizări pentru şcoală. 

5.4 Amenințări  
Cadrul legislativ fluctuant (posibila renunțare a notării) care 
va duce la dezinteres pentru disciplină a elevilor. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Accentuarea activităților cu caracter practic muzical la nivelul orelor de educație muzicală;  
- Dezvoltarea diferitelor surse de finanţare a activităţilor școlare, de dezvoltare şi de inovare; 
- Implementarea unor multiple surse de finanțare din partea Uniunii Europene destinate 
instituțiilor școlare, pentru participarea în echipe de cercetare, pentru instruire, pentru 
mobilităţi ale  elevilor şi a cadrelor didactice etc. 

 
M. Informatică și TIC 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

8 
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- Număr inspecții de 
specialitate  

2 

- Număr inspecții tematice 5 

- Număr inspecții școlare 
generale 

1 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

7 

- Număr inspecții de 
specialitate 

5 

- Număr inspecții tematice 1 

- Număr inspecții școlare 
generale 

1 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive Organizare, colaborare, aplicare  corecta a prevederilor. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Resurse educaționale, mijloace digitale, echipamente 
inteligente. 

2.3 Cauze identificate Necesitatea implementării unor proiecte. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 
Corelarea între învățarea pe platforme dedicate cu 
activitățile de învățare față în față. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Plierea pe necesitățile de învățare ale elevilor. 

3.3 Cauze identificate O mai buna interpretare a curriculumului existent. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor Au îndeplint obiectivele propuse. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

Au asigurat buna organizare a tuturor activităților 
desfășurate la nivelul disciplinei. 

4.3 Cercuri pedagogice 
S-au desfașurat în bune condiții, aigurănd diseminarea 
informațiilor și un schim echilibrat de experiențe. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- documente  proiective  concepute  și  redactate  în  
concordanță  cu  strategiile  și politicile educaționale ale 
Ministerului Educației, analizate și evaluate periodic; 
- promovarea  de  către  inspectorii  școlari  a  unor  resurse  
specifice  învățării  la distanță; 
- asigurarea încadrării, în cea mai mare parte, cu personal 
didactic calificat; 
- asigurarea unei comunicări eficiente cu unităţile şcolare, 
prin utilizarea site-ului I.Ș.J.; 
- existența și utilizarea echipamentelor în diverse unități 
de învățământ dotate prin proiecte POCU; 
- existența unui laborator de informatică în fiecare unitate 
de învățământ cu PJ; 
- conexiunea la internet a tuturor unităților de învățământ; 
- interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice 
preocupate de propria formare şi dezvoltare profesională 
prin stagii de formare continuă şi postuniversitare, de 
perfecţionare prin grade didactice; 
- interesul   școlilor   pentru   implementarea   unor   
programe   de   reabilitare   şi modernizare a infrastructurii 
(spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de 
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utilităţi)  şi  de  dotare  cu  echipamente  de  laborator  şi  
instruire  practică  prin accesarea fondurilor 
nerambursabile.  

5.2 Puncte slabe 

- dificultăți în selectarea unor resurse digitale de calitate; 
- dificultăți în contextualizarea învățării, slaba valorificare 
a experienţei de viaţă a elevilor în procesul de învăţare, a 
achiziţiilor dobândite de elevi in familie, în diverse 
activităţi informale; 
- diferențierea   învățării;   insuficienta  adaptare   a   
curriculum-ului   la particularităţile unor categorii speciale 
de elevi; 
- existența unor situații de superficialitate în cunoașterea, 
înțelegerea și aplicarea legislației școlare, a actului 
decizional, în delegarea de sarcini, în exercitarea funcțiilor 
manageriale; 
- slaba  pregătire  a  cadrelor didactice  pentru lucrul  cu 
elevii  cu  CES integrați în învățământul de masă, față în 
față și online; 
- insuficienta dotare materială a unor unități școlare din 
mediul rural sau nefolosirea dotărilor în activitatea 
instructiv-educativă; 
- proces lent de transformare a şcolilor în furnizori de 
servicii pentru comunităţile locale; 
- număr  insuficient  de  parteneriate  reale  cu  agenţi  
economici  din anumite domenii de pregătire. 

5.3 Oportunități  

- apariția noilor programe școlare; 
- reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia 
asupra procesului de formare și dezvoltare a competențelor 
cheie; 
- posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor platforme 
educaționale online; 
- crearea  unor  resurse educaționale  deschise  cu  conținut  
digital,  a  unor  lecții de Teleșcoală; 
- existența  programelor  de  reconversie  profesională,  
dând  posibilitatea  cadrelor didactice de a avea dublă sau 
multiplă specializare; 
- ofertă  diversificată  a  programelor  de  formare  
acreditate  sau  avizate  ale  CCD OLT; 
- posibilități de accesare a fondurilor structurale prin 
proiecte strategice POCU; 
- oportunități  de  finanțare  extrabugetară  identificate  de  
unitățile  școlare  prin contracte de sponsorizări, dotări și 
parteneriate; 
- sprijinirea   elevilor   provenind   din   medii   sociale  
defavorizate,  prin   programe guvernamentale; 
- existența unor ONG-uri, firme private care finanțează 
proiecte educaționale; 
- sprijinirea școlarizării elevilor și performanței în 
educație, prin acordarea de burse și alte facilități; 
- existența unor firme care pun școlilor la dispoziție resurse 
digitale, în mod gratuit; 
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- posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei umane 
prin accesarea unor programe diverse cu finanţare 
europeană și   prin lansarea unui nou program al Comisiei 
Europene (Erasmus+) care finanţează parteneriatele 
europene, strategice şi mobilităţile; 
- colaborarea eficientă cu instituțiile publice, agenții 
economici, partenerii sociali; 
- existența  la  nivelul  administrației  locale  și  a  
instituțiilor  a  unor  programe  de colaborare cu unitățile 
școlare. 

5.4 Amenințări  

- lipsa manualelor școlare în concordanță cu programele 
școlare pentru învățământul profesional; 
- fluctuația demografică, reducerea natalității, emigrarea; 
- tendința   de   scădere   a   interesului   populației   față   
de   actul educațional; 
- lipsa   interesului   unor   familii   pentru   educația   
copiilor,   care determină atitudini de respingere a înscrierii 
copiilor într-o formă de educație, respectiv  de frecventare 
redusă; 
- comunicare/ colaborare deficitară între părinți și școală; 
- creșterea numărului copiilor încredințați spre creștere și 
educație unor terțe persoane, în lipsa părinților plecați în 
străinătate; 
- finanțare insuficientă a multor unități de învățământ, ca 
urmare a valorii costului standard per elev; 
- slaba   implicare   a   autorităților   locale   în   
îmbunătățirea   dotării laboratoarelor din unitățile de 
învățământ, în asigurarea dotării cu echipamente IT 
moderne; 
- slaba implicare a comunității locale în rezolvarea unor 
probleme referitoare la dotarea elevilor defavorizați  cu 
device-uri necesare în perioada școlii online; 
- slabe iniţiative private sau de sprijin comunitar pentru 
dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 
- interesul scăzut al părinților în cunoașterea și rezolvarea 
problemelor școlii. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Asigurarea  unui  management  flexibil  la  nivelul  şcolilor,  din perspectiva realizării  
egalităţii  şanselor  în educaţie,  a  reducerii  absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii 
timpurii a şcolii şi a îmbunătăţirii rezultatelor la evaluările/ examenele naţionale. 
- Asigurarea încadrării  cu personal didactic calificat și includerea în programe de abilitare 
curriculară pe discipline de studiu/cu accent pe proiectare curriculară, evaluarea la clasă, 
evaluarea la examenele naționale în parteneriat cu CCD Olt; 
- Crearea  unor medii de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și posibilitățile 
efective ale elevilor care provin din grupuri vulnerabile privind  accesul la mijloacele de 
tehnologie si acces la internet. 

 
N. Învățământ profesional și tehnic 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 
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1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

 

- Număr inspecții de 
specialitate  

 
 
6 

Au fost realizate  inspecții de specialitate curente în 6 unități 
școlare, dintre care una de revenire la următoarele unități 
școlare: 
- Liceul Tehnologic „Danubius” Corabia: 01-23 decembrie 
2021; 
- Liceul Tehnologic „Ion Popescu Cilieniˮ: 8-26 noiembrie 2021; 
- Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” Caracal: 2-18 
decembrie 2021; 
- Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” Slatina: 25 ianuarie-18 
februarie 2022;  
- Liceul Tehnologic ”Ion Popescu Cilieniˮ – revenire: 21 
februarie-11 martie 2022; 
- Liceul Tehnologic „Matei Basarb” Caracal: 14 martie -8 
aprilie2022. 

- Număr inspecții 
tematice 

 
 
30 

Au fost efectuate inspecții tematice în 12 unități școlare în 
timpul cursurilor, în cadrul cărora au fost inspectate 8 cadre 
didctice de specialitate: 
- 17-24 septembrie 2021, Liceul Tehnologic „P.S. Aurelianˮ 
Slatina; 
- 11-22 octombrie 2021, Școala Posliceală Sanitară „Carol 
Davila” Balș; 
- 11-22 octombrie 2021, Școala Posliceală Sanitară ˮCarol 
Davila” Caracal; 
- 11-22 octombrie 2021, Școala Posliceală Sanitară „Carol 
Davila” Slatina; 
- 11-22 oct 2021, Școala Posliceală Sanitară „Christiana” 
Slatina; 
- 11-22 octombrie2021, Școala Gimnazială „Gheorghe 
Magheruˮ Caracal; 
- 11-22 octombrie 2021,  Școala Gimnazială Osica de Jos; 
- 11-22 octombrie 2021, Școala Gimnazială Dobrun; 
- 11-22 octombrie 2021, Liceul Tehnologic „P.S. Aurelianˮ 
Slatina; 
- 17 ianuarie-04 februarie 2022, Școala Gimnazială Osica de 
Jos; 
- 17 ianuarie-04 februarie 2022 Școala Gimnazială Dobrun; 
- 17 ianuarie - 04 februarie 2022, Școala Gimnazială „Gheorghe 
Magheru” Caracal. 
În perioada 5-11 august 2022, a fost efectuată o inspecție 
tematică în vederea monitorizării modului în care sunt 
pregătite unitățile de învățământ pentru începerea în bune 
condiții, a anului școlar 2022-2023, în 18 unități școlare. 

- Număr inspecții școlare 
generale 
 
3 

Au fost inspectate următoarele școli: 
- Liceul Tehnologic „Tănase Constantin” Izvoarele: 28 
februarie-18 martie 2022;  
- Revenire Liceul Tehnologic „Tănase Constantin” Izvoarele: 
30 mai – 3 iunie 2022; 
- Liceul Tehnologic Iancu Jianu, revenire 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

94 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către metodiști 

 

- Număr inspecții de 
specialitate   

35 

Au fost inspectate un număr de 35 cadre didactice: 12 inspecții 
speciale pentru titularizare și 23 inspecții în vederea obținerii 
gradelor didactice dintre care: 11 pentru gradul I (5 finale și 6 
curente), 8 Gr. II (5 finale și 3 curente), 4-definitivat 

- Număr inspecții tematice 
 

- 

- Număr inspecții școlare 
generale 

- 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Școlile inspectate au curriculum-ul stabilit în conformitate cu 
prevederile legale referitoare la aplicarea curriculum-ului 
naţional la nivelul unităţii de învăţământ; 
 - Școlile furnizează elevilor un curriculum  echilibrat, 
armonizând oferta pentru disciplinele obligatorii şi disciplinele 
din cadrul curriculumului la decizia şcolii (disciplinele 
opţionale), cu respectarea prevederilor planurilor-cadru în 
vigoare; 
-  La nivelul unităţilor de învățământ  se derulează, în anul 
şcolar curent, o gamă variată de opţionale; 
- În fiecare unitate inspectată este  constituită Comisia  pentru 
Curriculum, conform Deciziei emise la nivelul unității de 
învățământ; 
 - Portofoliul Comisiei pentru curriculum conţine documente 
specifice: planurile-cadru în vigoare, tabelul centralizator cu 
disciplinele opționale pentru anul şcolar 2021-2022,  aprobat 
în ședința CA,  planificările anuale, semestriale şi pe unităţi de 
conţinut ale cadrelor didactice, schemele orare, Planul 
managerial al Comisiei pentru curriculum  pentru anul școlar 
2021-2022, programe școlare în vigoare etc. 
 - Opţionalele sunt avizate de către inspectorii școlari ai 
disciplinelor; 
 - Școlile stabilesc CDŞ prin consultarea părinţilor şi elevilor, 
conform fișelor de opțiuni ale acestora; 
- CDŞ este elaborat în concordanţă cu vârsta elevilor şi cu 
atingerea standardelor educaţionale de către aceştia; 
 - Școlile folosesc schemele orare  astfel încât curriculum-ul 
este implementat eficient, luându-se în considerare nevoile 
tuturor grupurilor de interese, astfel încât să permită 
derularea activităţilor educaţionale şi a altor activităţi 
extraşcolare la parametrii normali; 
- Orarul unităților școlare, înregistrat în registrul de intrări-
ieșiri al unității, a fost elaborat de comisia de întocmire a 
orarului constituită la nivelul unității de învățământ; 
- Cadrele didactice îşi elaborează documente de proiectare şi 
evaluare corespunzătoare unui curriculum bazat pe 
competenţe; 
- Testele şi evaluările aplicate elevilor sunt în concordanţă cu 
curriculum-ul unităţii şcolare; 
- Toate unitățile școlare inspectate au organizat  activități 
extrașcolare eficiente, al căror conținut este complementar și 
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îmbunătățește oferta curriculară realizată prin curricullum 
național; 
- Profesorii diriginți au întocmit planificări de calitate, 
corespunzătoare unui curriculum bazat pe competențe și în 
concordanță cu legislația în vigoare; 
- Toate cadrele didactice inspectate au avut proiecte didactice 
pentru orele respective, majoritatea au avut portofolii bine 
realizate, s-au folosit atât metode tradiționale cât și moderne, 
au folosit ca mijloace de învățământ videoproiectorul și 
laptop-ul, precum și metode interactive; 
 - Toate unitățile școlare inspectate au organizat și desfășurat 
activitățile extrașcolare conform planificării. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Colaborarea cu agenții economici în scopul armonizării și 
flexibilizării ofertei educaționale a unității cu cerințele de 
formare de pe piața muncii; 
- Au existat cadre didactice care nu au respectat la modul 
riguros structura CDL-urilor (curriculum în dezvoltarea locală); 
- Spaţiile de pregătire şi instruire practică nu sunt bine dotate 
şi nu oferă condiţii bune de lucru în unităţile de învăţământ 
care nu au dotări PHARE, dar există interes şi preocupare din 
partea maiştrilor instructori prntru dotarea atelierelor şcoală; 
- Corelareaa ofertei educaționale cu nevoile de angajare pe 
piața locală a muncii. 

2.3 Cauze identificate 

Pentru eliminarea acestor deficienţe, s-au  semnat contracte 
de practică cu agenţi economici dispuşi să primească în 
practică elevii şi care au sponsorizat unităţile şcolare cu dife-
rite materii prime şi materiale. 
Se recomandă prelungirea viabilității CDL-urilor la care s-a 
obținut un feed-back pozitiv de la agenții economici. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 

- Proiectarea didactică realizată de cadrele didactice  este în 
conformitate cu noul curriculum, respectându-se principiile 
didactice; 
- Planificările anuale și calendaristice au fost realizate în 
conformitate cu programele școlare aflate în vigoare; 
- Testele inițiale sunt aplicate elevilor care suțin în acest an 
școlar Evaluarea Națională, profesorii realizând ore de 
pregătire suplimentară după graficul stabilit; 
- Noile cunoștințe predate de către cadrele didactice respectă 
nivelul de cunoștințe al elevilor; 
- Sunt respectate etapele lecțiilor, evaluarea noilor cunoștințe 
fiind făcută ritmic; 
- Strategiile didactice sunt diversificate, fiind utilizate metode 
interactive care să faciliteze învățarea; 
- Comunicarea profesor-elev este foarte bună, noile informații 
fiind clare și concise; 
- Elevii fac dovada cunoașterii materiei predate anterior și 
folosesc deprinderile și cunoștințele acumulate pentru a 
contribui în cadrul lecției; 
Se folosesc materiale auxiliare în predare-învățare, precum și 
fișele de lucru; 
- Temele pentru acasă nu au o întindere mare; 
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- Există deschidere spre activitatea de formare, cadrele 
didactice urmând cursuri de specialitate. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- Au existat cadre didactice care nu au respectat la modul 
riguros structura CDL-urilor (curriculum în dezvoltarea locală); 
- Nu se  utilizează suficient activităţile didactice diferenţiate, 
în funcţie de poten-ţialul intelectual al elevilor unei  clase și 
nu se ţine cont întotdeauna de stilurile de învăţare ale elevilor; 
- Se aplică mai puţin evaluarea prin activităţi practice; 
- Spaţiile de pregătire şi instruire practică nu sunt bine dotate 
şi nu oferă condiţii bune de lucru în unităţile de învăţământ 
care nu au dotări PHARE, dar există interes şi preocupare din 
partea maiştrilor instructori prntru dotarea atelierelor şcoală; 
- Insuficienta preocupare a unor profesori pentru pregătirea 
elevilor capabili de performanţă; 
- Sunt folosite cu preponderenţă metode tradiţionale; 
- Utilizarea de materiale didactice în conformitate cu 
progresul tehnologic; 
- Utilizarea tehnicii de calcul și a Soft-ware-ului specializat în 
planificarea și desfășurarea lecțiilor. 

3.3 Cauze identificate 

- Pentru eliminarea acestor deficienţe, s-au  semnat contracte 
de practică cu agenţi economici dispuşi să primească în 
practică elevii şi care au sponsorizat unităţile şcolare cu 
diferite materii prime şi materiale; 
- Planificarea unor programe de pregătire remedială pentru 
elevii care au obţinut rezultare slabe la testele iniţiale; 
- Materialele de lucru din atelierele şcolare sunt insuficiente şi 
învechite;  
- Mai există încă mulţi elevi cu disfuncţionalităţi evidente, mai 
ales în ceea ce priveşte cititul şi scrisul, majoritatea provenind 
din mediul rural, din şcoli izolate, familii dezorganizate sau din 
familiile de romi, care au avut o frecvenţă redusă de-a lungul 
anului şcolar. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, corpul metodiștilor ÎPT a 
numărat  41 profesori metodişti care au participat atât la 
inspecţiile programate ale ISJ, cât și la inspecţiile curente 
pentru obţinerea gradelor didactice, sau  la inspecțiile pentru 
participarea la examenul de titularizare sau de definitivare în 
învățământ. De asemenea profesorii metodişti au fost implicaţi 
în buna desfăşurare a Cercurilor metodico – ştiinţifice ale 
cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” şi în 
realizarea în conformitate cu metodologiile în vigoare a CDL-
urilor și a temelor practice în vederea susținerii examenelor de 
certificare a calificării profesionale. 

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

În anul școlar 2021-2022 Consiliul Consultativ al 
compartimentului ÎPT a numărat 17 membri. Consiliul 
Consultativ s-a întrunit în vederea aprobării CDL-urilor și RED-
urilor și pentru a evalua gradațiile de merit ale cadrelor 
didactice din compartimentul ÎPT.  

4.3 Cercuri pedagogice 
Pe semestrul I, cercurile metodico-științifice ale cadrelor 
didactice din aria curriculară „Tehnologii” s-au desfășurat în 
sistem online, în ziua de 19.11. 2021 și au avut ca temă: 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

97 

„Metode de adaptare a ofertei educaționale pentru anul școlar 
2022-2023”; 
Pe semestrul al II-lea, cercurile metodico-științifice ale 
cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” s-au 
desfășurat cu prezență fizică, în ziua de 14.04.2022 și au avut 
ca temă: „Adaptarea învățământului profesional și tehnic la 
structura noului an școlar”.  

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

Puncte tari: 
- Existenţa căminelor şi cantinelor pe lângă unităţile şcolare; 
- Preocuparea unui număr din ce în ce mai mare de cadre 
didactice pentru cunoaşterea noului curriculum naţional, a 
conţinuturilor şi cerinţelor programelor şcolare; 
- Creşte numărul cadrelor didactice care doresc şi chiar 
elaborează manuale, auxiliare didactice şi reviste şcolare; 
- Profesorii au o atitudine empatică, deschisă spre colaborare; 
- Pasiunea unor cadre didactice pentru experimentarea 
tehnicilor operaţionale multiple; 
- Existenţa şi aplicarea SPP - urilor la toate calificările 
profesionale utilizate pentru acordarea competenţelor 
profesionale; 
- Participarea elevilor la sesiunile de referate şi comunicări 
ştiinţifice; 
- Cadrele didactice din cadrul ariei curriculare „Tehnologiiˮ 
sunt preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de 
formare a deprinderilor de activitate intelectuală; 
- Se manifestă preocupare în ce priveşte predarea 
interdisciplinară; 
- Au fost diversificate metodele de evaluare - teste de evaluare, 
proiecte, portofolii realizate la diferite disci-pline sau module 
de învăţământ, considerându-le mijloace permanente de 
autoevaluare. 

5.2 Puncte slabe 

Puncte slabe: 
- Dezinteresul manifestat de elevi în dobândirea unor calificări 
pe anumite domenii; 
- Consilierea în carieră nefuncţională datorită lip-sei de 
motivaţie (mulți elevi nu au convingerea că își vor găsi un loc 
de muncă după teminarea studiilor); 
- Insuficienta dezvoltare la elevi a capacităţii de adaptare şi 
învăţare de-a lungul vieţii; 
- Lipsa unor parteneriate reale cu anumiți operatori economici 
din anumite domenii; 
- Lipsa, în multe unități școlare, a soft-ului educaţional pentru 
învăţământul profesional şi tehnic; 
- Nu întotdeauna sunt folosite metodele activ– participative de 
învăţare;  
- În unele unităţi şcolare, în special cele care nu au beneficiat 
de programele PHARE-VET se observă o insuficientă 
preocupare pentru dotarea cabinetelor de specialitate cu 
materiale didactice (planşe, machete, literatură de 
specialitate etc.), fie din lipsa resurselor financiare, fie din 
lipsă de interes;  
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- Insuficientă preocupare din partea unor cadre didactice 
pentru participarea elevilor la olimpiade şi alte concursuri 
profesionale; 
- Pregătirea uneori superficială pentru lecţie a unor cadre 
didactice;  
- De multe ori cursurile opţionale nu sunt centrate pe 
necesităţile reale ale elevilor fiind sortite eşecului; 
- Recapitulările nu se realizează întotdeauna după indicatorii 
calitativi din SPP-urile în vigoare. 

5.3 Oportunități  

- Oferta ME şi ISJ de formare/informare prin programe 
regionale, naţionale şi internaţionale; 
oferta de formare a CCD; 
- Programele de colaborare şi parteneriat ale Consiliului 
Local, agenţi economici; 
- Programele comunitare, regionale, europene ; 
- Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin 
relaţii de parteneriat; 
- Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate 
prin programe guvernamentale. 

5.4 Amenințări  

- Insuficienţa dotării unităţilor şcolare cu soft educaţional; 
- Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales în mediul 
rural, combinat cu lipsa de experienţă la nivelul consiliilor 
locale privind specificul finanţării unităţilor de învăţământ;  
- Necorelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul 
curriculum; 
- Instabilitate economică, scăderea ratei de absorbţie a 
absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă;  
- Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie  privind 
priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ; 
- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin 
unii copii/elevi/tineri; 
- Diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a plecării 
familiilor în străinătate.  

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

Priorităţile stabilite la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt privind învăţământul 
profesional şi tehnic pentru anul şcolar 2022-2023, decurgând din analiza stării sistemului de 
educaţie pe bază de indicatori, realizată în cadrul analizei stării învăţământului 
preuniversitar la nivelul instituţiei şi asigurarea calităţii  în anul şcolar 2022-2023, vizează: 
- Realizarea unui sistem educaţional stabil şi echitabil, prin asigurarea egalităţii de şanse, 
facilitarea accesului la educaţie şi creşterea ratei de participare;  
- Creșterea ponderii Învățământului profesional și tehnic la nivelul județului Olt și mai ales 
creșterea numărului de clase de învățământ profesional de 3 ani și de învățământ profesional 
dual; 
- Întărirea capacităţii instituţionale prin servicii educaţionale eficiente adresate elevilor şi 
cadrelor didactice: aplicarea curriculumului structurat pe competenţe, optimizarea 
activităţilor de orientare şi consiliere, asigurarea unui mediu şcolar sănătos, servicii de 
asistenţă medicală etc.;  
- Consilierea echipelor de proiect care sunt interesate de depunerea/implementarea/ 
derularea de  programe şi proiecte cu finanțare europeană de nivel local, judeţean sau  
naţional; crearea structurilor organizaţionale pentru noi programe/proiecte educaţionale 
destinate elevilor; 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

99 

- Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
formării profesionale şi pentru o mult mai bună inserţie socială a absolvenţilor; 
- Popularizarea ofertelor de formare şi dezvoltare profesională orientate spre schimbarea 
viziunii şi a practicilor educaţionale prin trecerea la demersul didactic focalizat asupra 
competenţelor şi a managementului didactic centrat pe elev;  
- Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022 - 2023 pe baza analizei de 
nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora în corelaţie cu politica de 
dezvoltare economică a judeţului; 
- Creșterea numărului de clase de învățământ profesional dual. 

 
O. Educație fizică și sport 
 

1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

1.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

37 

- Număr inspecții de 
specialitate  

3 

- Număr inspecții tematice 2 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

1.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

32 

- Număr inspecții de 
specialitate 

0 

- Număr inspecții tematice 0 

- Număr inspecții școlare 
generale 

0 

2. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

2.1 Aspecte pozitive 

- Planificările şi proiectele didactice ale lecţiilor au fost corect 
întocmite, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare 
elaborate  ME;  
- Conținuturile învățarii-predării-evaluării disciplinei 
educațe fizică și sport sunt accesibile vârstei elevilor; 
- Condițiile pentru desfășurarea activităților sunt foarte 
moderne; 
- Documentele școlare sunt întocmite și completate; 
- Cadrele didactice manifestă dorință de 
autoperfecționare, paricipând la numeroase cursuri de 
formare, concursuri locale, județene și naționale. 

2.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Implicarea elevilor în mai multe activități extrașcolare care 
să aibe un impact pozitiv asupra dezvoltării armonioase  
atât pe plan fizic, cât și cognitiv.  

2.3 Cauze identificate 

Lipsa implicării părinților în verificarea activității copiilor la 
școală din diferite cauze: divorț, plecare unuia sau a ambilor 
părinți în străinătate, preocupați prea mult de agricultură sau 
serviciu. 

3. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

3.1 Aspecte pozitive 
- Nivelul cunoștințelor din domeniul educaței fizice și a 
sportului ale elevilor dovedesc o bună pregătire a acestora 
de către profesorii de educație fizică și sport; 
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- Elevii cunosc conținutul lecțiilor și al termenilor de specifici; 
- Creşterea ponderii metodelor interactive utilizate de cadrele 
didactice în activitatea de predare-învăţare. 

3.2 Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

Sunt cadre didactice, în special din mediul rural care ar trebui 
să se axeze pe jocuri și ștafete aplicative, în special la clasele 
mici. 

3.3 Cauze identificate 

- Lipsa motivației unor cadre didactice din cauza fragmentării 
normei didactice în special în unitățile de învățământ din 
mediul rural; 
- Participare redusă la competițiile O.N.S.S. 

4. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

4.1 Activitatea metodiștilor 

- Organizarea crosului „Ziua Olimpcă” la Caracal unde au 
participat 180 de elevi din 27 de unități școlare, elevii atât din 
mediu rural cât și mediul urban; 
- Organizarea competițiilor de nivel local, județean, 
interjudețean și național din cadrul Olimpiadei Naționale a 
Sportului Școlar; 
- Organizarea seminarului pentru prevenirea și combaterea 
dopajului în sport în colaborare cu Agenția Națională 
Antidoping.  

4.2 Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

- Au acordat consultanță; 
- Au sprijinit inițiativele profesorilor și elevilor; 
- Au promovat valoarea; 
- Au inițiat și  dezvoltat parteneriate interinstituționale; 
- Au evaluat punând accent  pe devoltare; 
- Au sprijinit dezvoltarea parteneriatelor educative și 
educaționale. 

4.3 Cercuri pedagogice 
La nivelul fiecărui cerc pedagogic (6 la număr la educație fizică 
și sport),  pe langă activităţile programate pentru cele două 
semestre, au mai fost susţinute și alte  activitați  metodice. 

5. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

5.1 Puncte tari 

- Procent de frecvență la orele de educație fizică: 96%; 
- Formarea capacități de practicarea independntă a 
exercițiului fizic la elevi; 
- Peste 80% dintre cadrele didactice dovedesc o bună pregătire 
în ceea ce privește învățământul online: desfășoară orele pe 
diferite platforme în sistem online, iar atunci când predau fizic 
utilizează la orele de curs calculatorul și videoproiectorul, 
conducând la dinamizarea orelor de curs; 
- Cadre didactice ce se implică în desfășurarea Proiectelor 
Erasmus+: Inovarea și bunele practici din Proiectele Erasmus+: 
Stoian Daniel (Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” 
Caracal), Constantin Andrei (Școala Gimnazială „Nicolae 
Tituescu” Caracal 
- Există o colaborare foarte bună  cu conducerea  școliilor și 
liceelor; 
- Majoritaea cadrelor didactice realizează Resurse 
Educaționale Deschise specifice disciplinei educație fizică și 
sport; 
- Rezulate deosebite la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, 
etapa finală: Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 
locul II minihandbal, Liceul cu Program Sportiv Slatina, locul II 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

101 

la tenis de masă, Liceul cu Program Sportiv Slatina  locul IV la 
fotbal, Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal, locul II la oină, 
etapa interjudețeană, Liceul Tehnologic „Constantin 
Filipescu” Caracal, locul II la rugby tag, etapa interjudețeană, 
Școala gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia, locul II handbal 
gimnaziu băieți. 

5.2 Puncte slabe 

- Lipsa  unei baze materiale  care să conducă la eficientizare 
în sistemul de învățământ; 
- Sunt cadre didactice care organizează lecţii neatractive, mai 
ales în şcolile gimnaziale din mediul rural; 
- Lipsa unor modele după care elevii să-și coordoneze viața; 
- Nu toate cadrele didactice dau atenţie cercurilor pedagogice; 
- Neimpicarea cadrelor didactice  mai ales  din mediul rural in 
competițiile din cadrul O.N.S.S. 

5.3 Oportunități  

- Inițierea unor cursuri specifice disciplinei educație fizică și 
sport atât prin CCD-OLT cât și prin P.O.S.D.R.U sau alte 
programe; 
- Participarea la simpozioane, concursuri la nivel județean, 
interjudetean, național și internațional permite cadrelor 
didactice popularizarea experienței, activităților și 
rezultatelor deosebite obținute la clasă. 

5.4 Amenințări  

- Comoditatea unor cadre didactice în a  personaliza 
planificarea unităților de învățare în funcție de realitățile 
oferite de clasă în favoarea copierii unor modele de planificări 
de pe internet; 
- Abandonul școlar și părăsirea țării conduc la îndepărtarea 
elevilor de școală. 

6. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Realizarea de parteneriate între unitățile de învățământ și Cluburile Sportive Școlare având 
ca prioritate selecția copiilor pentru sportul de performanță;  
- Crearea obișnuinței de pracaticarea independentă exerițiului fizic; 
- Manifestarea în continuare a interesului sporit pentru organizarea și desfășurarea unei 
activități didactice eficiente; 
- Deschidere față de nou, utilizarea câtor mai multe jocuri, ștafete, conduce la atractivitatea 
orei de educație fizică și sport și dorința elevului de a practica exercițiul fizic în viitor. 

 

3.2 Rezultate la concursuri și olimpiade școlare 

Nr. 

crt. 

Disciplin

a 

Număr 

olimpia

de 
școlare 

organiz

ate la 

nivel 
local 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 

olimpiade 
școlare 

organizat

e la nivel 

județean 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 

premii 

obținute 

la nivel 
județean 

Număr 
concurs

uri 

școlare 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 
premii 

obținut

e 

Număr 

cadre 

didactic
e 

implicat

e 

(olimpia
de 

/concur

suri 
școlare 

Observații 

1. Biologie 0 0 1 43 17 3 289 47 48 

Olimpiada 

de 

Biologie, 
concursul 

regional 

”Medicii 
de mâine” 

, 
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Nr. 

crt. 

Disciplin

a 

Număr 

olimpia

de 
școlare 

organiz

ate la 
nivel 

local 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 

olimpiade 
școlare 

organizat

e la nivel 
județean 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 

premii 

obținute 
la nivel 

județean 

Număr 
concurs

uri 

școlare 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 
premii 

obținut

e 

Număr 

cadre 

didactic
e 

implicat

e 
(olimpia

de 

/concur
suri 

școlare 

Observații 

Concursul 

pentru 
sănătate 

și prim 

ajutor 
”Sanitarii 

pricepuți” 

și 

Concursul 
Național 

”George 

Emil 
Palade” 

2. Chimie 0 0 1 23 5 0 0 0 14 
Olimpiada 

de chimie 

3. Fizică 0 0 1 51 21 0 0 0 28 
Olimpiada 
de Fizică 

4. 

Fizică, 

chimie, 

biologie, 
geografi

e 

0 0 1 13 5 0 0 0 16 

Olimpiada 

Științele 

Pământulu

i  

5. 

Fizică, 

chimie, 
biologie 

0 0 1 2 0 0 0 0 7 

Olimpiada 
Științe 

pentru 

juniori 

6. 

Fizică, 

chimie, 

biologie 

0 0 1 18 6 0 0 0 12 

Olimpiada 
de 

Creativitat

e 
Științifică 

7. 
Limba 

Rromani 
0 0 1 6 2 1 5 1 14 

Olimpiada 

de Limba 

Rromani/ 
Concursul 

de Istorie 

si Traditii 
Rrome 

8. 

Limba și 

literatur

a 
română 

0 0 6 539 147 4 391 129 170   

9. 
Limba 

latină 
0 0 1 7 5 0 0 0 12   

10.  Religie 0 0 1 57 22 0 0 0 18 
Olimpiada 
de religie 

ortodoxă 

11. 
Ed. 

plastică 
1 12 0 0 0 20 134 134 2 

Olimpiada 

de Arte 
vizuale 

12. 

Ed. 

muzical

ă 

1 14 1 14 14 35 31 63 11 

Olimpiada 

națională 
de 

interpreta

re 

instrumen
tală (pian, 

percuție, 

vioară și 
chitară) 
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Nr. 

crt. 

Disciplin

a 

Număr 

olimpia

de 
școlare 

organiz

ate la 
nivel 

local 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 

olimpiade 
școlare 

organizat

e la nivel 
județean 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 

premii 

obținute 
la nivel 

județean 

Număr 
concurs

uri 

școlare 

Număr 
elevi 

particip

anți 

Număr 
premii 

obținut

e 

Număr 

cadre 

didactic
e 

implicat

e 
(olimpia

de 

/concur
suri 

școlare 

Observații 

13. 
Geografi

e 
0 0 1 60 23 0 0 0 16 

Olimpiada 

de 
Geografie 

14. 
Geografi

e 
1 15 1 102 17 0 0 0 22 

Mica 

olimpiadă 

de 
Geografie 

,,TERRA” 

15. Istorie 0 0 1 18 5 1 5 1 8 

Olimpiada 
de istorie 

, 

Concursul 

,,Memoria 
Holocaust

ului” 

16. 
Socio-

umane 
0 0 1 2 1 0 0 0 5 

Olimpiada 
de 

filosofie 

17. 

Învățăm

ânt 
primar 

0 0 0 0 0 14 1950 534 229   

18. 

Învățăm

ânt 
special 

0 0 0 0 0 2 45 45 45 

Scrisoare 

pentru 

prietenul 
meu, 

Dincolo de 

cuvintele 
rostite-

SNAC 

19 

Educație 

fizică și 
sport 

32 2640 36 1290 140 2 80 8 125   

20 

Limba 

germană 

modernă 

0 0 1 3 3 2 38 38 6   

21 
Limba 

franceză 
0 0 1 32 9 3 38 38 20   

22 
Limba 
italiană 

0 0 1 7 6 0 0 0 0   

23 
Limba 

spaniolă 
0 0 1 2 1 0 0 0 0   

24 
Limba 
engleză 

0 0 1 315 79 3 44 40 22   

25 

Învățăm

ânt 

preprim
ar 

0 0 0 0 0 40 1800 820 90   

26 
Matemat

ică 
0 0 1 250 80 3 145 75 54   

                        

                        

    35 2681 61 2604 528 130 4850 1898 940   

3.3. Activități extrașcolare 
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Indicatori realizaţi din Planul managerial 

Inspectorul pentru activități extrașcolare  al Inspectoratului Şcolar Județean Olt, împreună 
cu metodiștii şi Consiliul Consultativ, în concordanță cu politicile educaționale promovate de 
către Ministerul Educației, a avut următoarele obiective: 
- realizarea documentelor de proiectare și planificare a activității din cadrul 
compartimentului; 
- organizarea consfătuirilor județene ale cadrelor didactice; 
- verificarea respectării legislației în vigoare în școlile din zona arondată; 
- îmbunătățirea activităţii de formare continuă prin participarea la anumite cursuri de 
formare; 
- dezvoltarea relației de parteneriat între elevi, părinți, cadre didactice și cultivarea 
specificului local; 
- activizarea Consiliului Județean al Elevilor; 
- proiectarea și implementarea activităților educative extrașcolare și extracurriculare în 
școală și comunitate pe bază de parteneriate; 
- implementarea în toate unitățile de învățământ a Startegiilor ME privind prevenireea și 
combaterea violenței în mediul școlar; 
- reducerea ratei absenteismului și abandonului școlar, a incidenței delicvenței juvenile în 
rândul populației școlare, a cazurilor de discriminare și a situațiilor conflictuale; 
- ridicarea calității actului educațional; 
- complementizarea educației formale cu cea non-formală prin inițierea de activități 
educative diverse, încurajarea aptitudinilor deosebite ale copiilor și sprijinirea acestora 
pentru a le valorifica prin concursuri și festivaluri tematice; 
- rezolvarea sesizărilor şi reclamațiilor; 
- stabilirea modalităților în care va circula informația între compartiment şi unitățile școlare; 
- diseminarea rezultatelor pozitive în judeţ prin diferite căi de comunicare; 
- monitorizarea modului în care managerii unităților de învăţamânt din sector mențin legătura 
permanentă cu ISJ Olt. 
Indicatorii pentru aceste obiective au fost relizați prin următoarele activități: 
- întocmit și raportat situația privind siguranța în mediul școlar  către Prefectura Olt- 
trimestrial și semestrial către ME; 
- întocmit raportul privind starea învățământului; 
- realizarea Planului managerial al compartimentului; 
- consfătuirea coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare si extrașcolare- 
- analizat, evaluat și verificat dosarele depuse pentru ocuparea locurilor de metodiști 
și  membri ai consiliului consultativ; 
- realizat inspectiile tematice planificate de ISJ Olt în unitățile școlare din zona de 
responsabilitate; 
- coordonat programul național pentru școli (corn și lapte) din punct de vedere al planificării 
și organizării de concursuri tematice (concurs tematic de desene „Laptele, un aliment 
sănătos”, în 14 unităti școlare: Școala Primară Fălcoieni,  Liceul „Ștefan Diaconescu” 
Potcoava, Școala Gimnazială Sinești, Școala Primară Oteștii de Jos, Școala Gimnazială 
Făgețelu, Școala Gimnazală Optași, Școala Gimnazială „Aviator Alexandru Șerbănescu” 
Colonești, Școala Gimnazială Bircii Scornicești, Școala Gimnazială „ Ion. Popescu” Negreni, 
Școala Gimnazială Braniște, Școala Gimnazială Poboru, la nivel primar participând 614 elevi, 
respectiv 1072 elevi din 10 unități școlare din județ  la concursul tematic „Un măr pe zi o 
viață sănătoasă” ( Școala Gimnazială „Mihai Drumeș” Balș,  Liceul Teoretic „Petre Pandrea” 
Balș, Liceul Tehnologic Nr.1 Balș, Școala Gimnazială Nr. 1 Balș, Școala Gimnazială „Pan M. 
Vizirescu” Braneț, Școala Gimnazială Morunglav,  Școala Gimnazială Mărgăritești, Școala 
Gimnazială Oboga, Școala Gimnazială Călui, Școala Gimnazială Seaca). 
- Am primit premiile de la CJ și le-am distribuit unităților școlare pe bază de proces-verbal; 
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- Am coordonat cercurile  pedagogice ale consilierilor educativi pe semestrul  I; 
- Am diseminat adrese ale ME în unitățile școlare, răspuns adrese ME, întocmit răspunsuri la 
diferite adrese, sesizări primite de la diferite instituții partenere; 
- Am coordonat activitatea Consiliului Județean al Elevilor prin întocmirea de documente 
necesare deplasării unor elevi la diferite acțiuni organizate de CNE; 
- Am organizat întâlniri cu profesorii metodiști și cu membrii Consiliului Consultativ de câte 
ori a fost nevoie; 
- Am întocmit rapoarte către Prefectura Olt, ISJ Olt, ME, CJ Olt. 

 
Calitatea curriculumului aplicat, constatări identificate în cadrul inspecțiilor: 
Analiza SWOT de la nivelul cercurilor metodice pune în evidenţă existenţa unei viziuni 
responsabile şi mature a resursei umane din sistem, implicată în activitatea educativă 
extrașcolară.  

S (puncte tari, forţe)      
- Diversitatea formelor de organizare a 
activităţilor extraşcolare, în acord cu 
specificul online al activităților de învățare 
(concursuri, mese rotunde, dezbateri, 
excursii, vizite, tabere);  
- Derularea online a programelor de 
prevenire a comportamentelor cu risc, în 
baza unor parteneriate cu instituţii 
specializate sau pe baza acordului de 
principiu dat de I.Ș.J.;  
- Implicarea diriginților în activităţile 
educative, privind creșterea responsabilizării 
în comunitate și participarea la sesiunile de 
lucru oferite de către organizațiile 
nonguvernamentale și asociaţiile 
nonguvernamentale, de profil. 

W (slăbiciuni, puncte slabe)   
- Lipsa unor instrumente unitare şi valide 
privind implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea activităţilor extraşcolare, precum 
și a programelor de prevenire;  
- Implicarea redusă a elevilor din clasele 
terminale în activităţile extraşcolare;  
- Reticența, din considerente ale 
contextului pandemic, de a iniția/ de 
aparticipa la proiecte. 

Strategii SO  
– Parteneriate cu asociaţii și fundații, 
încheiate explicit pentru a asigura un cadru 
eficient şi de calitate al activităţii educative; 
- Creşterea numărului de elevi şi cadre 
didactice care se implică în activităţile 
educative extrașcolare în mediul online;  
- Profesionalizarea resursei umane din şcoli 
prin participarea unor grupuri la sesiuni de 
formare în domeniul scrierii de proiecte 
elegibile şi sustenabile, în acod cu nevoile 
şcolii şi ale elevilor. 

Strategii WO  
- Elaborarea unor instrumente predefinite, 
unitare şi valide privind implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea activităţilor 
extraşcolare, la nivel de cercuri metodice/ 
unităţi de învăţământ, care să faciliteze 
activitatea coordonatorului sau a 
diriginţilor;  
- Colaborarea eficientă dintre toţi factorii 
educaționali (psiholog, asistent medical, 
medic şcolar, logoped, profesori de sprijin), 
pentru identificarea nevoilor reale ale 
elevilor;  
- Atragerea părinţilor în susţinerea 
dezvoltării personale a elevilor, în 
finanţarea proiectelor şi în privinţa 
implicării lor efective. 

Strategii ST 
- Deschiderea proiectelor şcolii spre 
comunitatea locală, în cadrul unor echipe 

Strategii WT  
- Certificarea competenţelor dobândite de 
către elevi în contexte de învăţare 
nonformală, cu impact asupra 
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Activitatea realizată de către membrii consiliului consultativ și profesorii metodişti 

pentru activităţi extraşcolare:  
- Reactualizarea bazei de date/ resursă umană pentru anul şcolar curent;    
- Consiliere şi îndrumare a coordonatorilor de proiecte şi programe educative debutanţi; 
- Realizarea raportărilor semestriale: monitorizarea activităţii educative. 

 
Calitatea demersului didactic şi a activităților de învăţare observate:                                  
Din analiza rapoartelor de inspecție tematică efectuate, se conturează următoarele 

strategii de acțiune, privind managementul strategic și operațional al activităților educative 
extrașcolare și extracurriculare, la nivelul unității de învățământ:  

- Folosirea adecvată și eficientă a resurselor umane abilitate cu competențele necesare 
dezvoltării de programe și proiecte care să răspundă nevoilor identificate; 

- Realizarea de asistențe online la orele de dirigenție și la activitățile extrașcolare, 
extracurriculare, prin dezvoltarea unor programe de mentorat pentru profesorii diriginți 
debutanți/ coordonatorii de proiecte și programe educative extrașcolare debutanți, la nivelul 
unității de învățământ;  

- Fundamentarea prin analize de nevoi/ de impact a oportunității dezvoltării unor 
parteneriate cu asociații și fundații de profil, adaptate contextelor și dimanicii actuale. 

- Creșterea motivației elevilor pentru conștientizarea importanței educației pe tot 
parcursul vieții, a motivației pentru învățare prin intermediul activităților educative 
extrașcolare; conștientizarea elevilor asupra importanței valorizării talentelor și a aptitudinilor 
pe care aceștia le dețin; 

- Implicarea activă a părinților în viața școlii, prin cooptarea acestora, inclusiv în 
proiecte de voluntariat, de facilitare a unor activități educaționale, în cadrul parteneriatului 
parteneriatului școală-familie;                                                     

- Identificarea domeniilor de interes și a tipurilor de activități educative extrașcolare, 
cu deschidere pentru mediul online, care să acopere cât mai multe cerințe și nevoi ale elevilor.                                                                                                 

3.4. Proiecte educaționale 
Acţiunile derulate în anul școlar 2021-2022 vizează: 

mixte (părinţi, cadre didactice, elevi, 
diriginţi, psiholog);  
- Recompensarea elevilor şi a cadrelor 
didactice care obţin rezultate deosebite la 
concursuri;  
- Responsabilizarea elevilor din şcoli, privind 
implicarea în proiectele școlii, 
implementarea popularizarea iniţiativelor. 

oportunităţilor de a-şi continua studiile în 
anumite domenii, care pun accent pe 
educaţia complementară  
- Mediatizarea mai largă a activităţilor 
educative ale şcolii, în mediul online;  
- Diversificarea ofertei privind curriculumul 
la decizia școlii, prin livrarea către elevi a 
cursurilor din domeniul educaţiei 
permanente/educației complementare 

O (Oportunităţi)  
- Creşterea numărului de parteneriate cu 
organisme care să sprijine financiar, logistic 
și curricular educaţia permanentă;  
- Valorificarea competenţelor şi a achiziţiilor 
teoretice şi practice dobândite în contexte 
nonformale în cadrul educaţiei formale;  
- Formarea cadrelor didactice prin sesiuni şi 
cursuri pe teme dedezvoltarea personală 
(noua programă şcolară), educaţia 
complementară. 

T (Ameninţări, constrângeri)  
- Lipsa de flexibilitate a unor cadre 
didactice în relaţia cu elevii, inadecvată 
contextului activităților extrașcolare;  
- Menţinerea unor programe fără impact la 
nivelul unor instituţii, din lipsă de interes a 
profesorilor;  
- Suspendarea/ întreruperea activităților 
educative extrașcolare, din considerente 
ale răspândirii virusului SARS_CoV 2, 
precum și a Programului național Școala 
altfel.  
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- Informarea şi comunicarea pe teme europene şi oportunităţile de finanţare 
nerambursabilă a potenţialilor beneficiari (elevi, cadre didactice, unităţi şcolare); 

- Formarea potenţialilor beneficiari pentru accesarea fondurilor europene; 
- Implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;  
- Dezvoltarea relaţiilor parteneriale internaţionale. 

 

Nr. 
crt 

Măsura/ 
Acțiunea 

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de 

realizare 
Grup țintă 

Observații 
Indicatori 
de ieșire 

Stadiul realizării 
obiectivului prin 

activitatea 
implementată 

Informare și comunicare pe teme europene 

1. 

Revizuirea și 
actualizarea 
materialelor 
informative 
referitoare la 
sursele de 
finanțare prin 
fonduri 
europene 
(finanțări 
active) și 
postarea 
acestora pe 
site 

 
Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

 
 
Lunar 

Cadre 
didactice 
din învăță-
mântul 
preuniver-
sitar, 
Unități 
școlare din 
învăță-
mântul 
preuniver-
sitar 

Site-ul ISJ 
Olt: 
http://ww
w.isjolt.ro 
 

Realizat (site 
actualizat în 
permanență) 
http://www.isj
olt.ro/categorii
/descentralizar
e-si-
management-
institutional/pr
oiecte-
educative-
invatamant/ 

2. 

Realizarea de 
evenimente 
de informare 
privind 
oportunități 
de finanțare 
prin 
intermediul 
Programului 
European 
ERASMUS+ 

 
Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

 
Septem-
brie – 
2021 
Decem-
brie 
2022 

Cadre 
didactice 
din învăță-
mântul 
preuniver-
sitar, 
directori de 
unități 
școlare din 
învăță-
mântul 
preuniver-
sitar 

- Număr 
evenimen-
te de 
informare; 
- Număr 
partici-
panți 

Realizat 
20  de ateliere 
și 10 vizite la 
unități școlare  
Aproximativ 150 
de participanți 

4. 

Sesiuni de 
lucru cu 
membrii 
Consiliului 
Consultativ al 
compartimen-
tului Proiecte 
educaționale 
din cadrul ISJ 
Olt 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

Martie – 
2021 
octombri
e 2022 

Membrii 
Consiliului 
Consulta-tiv 
al 
comparti-
mentului 
Proiecte 
educațio-
nale 

- Număr 
evenimen-
te 
- Număr 
partici-
panți 

Realizat 
- 7 evenimente 
- 15 participanți 

5. 

Organizarea 
etapelor 
Concursului 
Național 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt, 

Martie 
2022 

Cadrele 
didactice și 
elevii din 
unități de 
învăță-mânt 

-Număr 
partici-
panți 

Realizat 
-înscrierea în 
concurs a 5 
unități școlare 
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Nr. 
crt 

Măsura/ 
Acțiunea 

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de 

realizare 
Grup țintă 

Observații 
Indicatori 
de ieșire 

Stadiul realizării 
obiectivului prin 

activitatea 
implementată 

„Made for 
Europe” – 
 2022 

Ministerul 
Educației  

din județul 
Olt, 
Membrii 
Consiliului 
Consulta-tiv 
al 
comparti-
mentului 
Proiecte 
educațio-
nale 

Rezultate Etapa 
județeană: 
Premiul I – 
Școala 
Gimnazială 
„Gheorghe 
Magheru” 
Caracal 
Premiul al II-lea 
– Liceul 
Teoretic „Petre 
Pandrea” Balș 
Rezultate Etapa 
națională: 
Premiul I – 
Școala 
Gimnazială 
„Gheorghe 
Magheru” 
Caracal 

6. 

Pregătirea 
candidaturi-
lor pentru 
Competiția 
Națională 
„Școală 
Europeană” – 
Aprilie 2022 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt, 
Ministerul 
Educației  

Martie 
2022 

Cadrele 
didactice 
din județul 
Olt, 
Membrii 
Consiliului 
Consulta-tiv 
al 
comparti-
mentului 
Proiecte 
educațio-
nale 

-Număr 
candida-
turi 

Realizat 
 
Liceul Teoretic 
„Petre 
Pandrea” Balș 

7. 

Organizarea 
echipelor 
pentru 
participarea 
la etapa 
județeană/ 
națională a 
Olimpiadei 
Naționale 
„Tinerii 
dezbat” 2022 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt, 
Ministerul 
Educației  

Martie-
Mai 2022 

Cadrele 
didactice și 
elevii din 
unități de 
învăță-mânt 
din județul 
Olt, 
Membrii CC 
al 
comparti-
mentului 
Proiecte 
educațio-
nale 

Număr 
echipe 
partici-
pante 

Realizat 
- 3 echipe 
participante 
Secțiunea 
Începători – 9 
participanți 
individual; 
Secțiunea 
Începători – 
Rezultate  
finale individual 
Etapa 
județeană: 
-Secțiunea 
începători 
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Nr. 
crt 

Măsura/ 
Acțiunea 

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de 

realizare 
Grup țintă 

Observații 
Indicatori 
de ieșire 

Stadiul realizării 
obiectivului prin 

activitatea 
implementată 

Premiul I, 
Colegiul 
Național „Ion 
Minulescu” 
Slatina 
Premiul al II-lea 
– Colegiul 
Național „Radu 
Greceanu” 
Slatina 
Premiul al III-
lea – Colegiul 
National  „Ion 
Minulescu” 
Slatina 
Participare la 
Etapa națională 
(iulie 2022 
-Secțiunea 
Începători 
Premiul I – 
Colegiul 
Național „Ion 
Minulescu” 
Slatina 
Premiul I – 
Colegiul 
Național „Radu 
Greceanu” 
Slatina 
Premiul  al II –
lea Colegiul 
Național „Radu 
Greceanu” 
Slatina 

8. 
Competiția 
„Euro Quiz”, 
2022 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

Iunie 
2022 

Cadrele 
didactice și 
elevii din 
unități de 
învăță-mânt 
din județul 
Olt 
 

-Număr 
școli  
partici-
pante 

-   6 școli 
participante: 
Școli premiate 
la nivel 
județean 
Locul I 
Liceul Teoretic 
„Petre 
Pandrea” Bals  
Locul al II-lea  
Școala 
Gimnazială 
„Constantin 
Brâncoveanu” 
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Nr. 
crt 

Măsura/ 
Acțiunea 

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de 

realizare 
Grup țintă 

Observații 
Indicatori 
de ieșire 

Stadiul realizării 
obiectivului prin 

activitatea 
implementată 

Slatina, Locul III 
Scoala 
Gimnaziala „Ion 
Conea” 
Coteana, 
Mențiune Școala 
Gimnazială 
„Gheorghe 
Magheru” 
Caracal, 
Mențiune Liceul 
„Ion Popescu 
Cilieni”, 
Mențiune 
Școala 
Gimnazială 
„Gheorghe 
Magheru” 
Caracal, 
Mențiune 
Școala 
Gimnazială 
„Gheorghe 
Magheru” 
Caracal 

9. 

Evenimente 
de diseminare 
de informații 
privind 
proiectele 
derulate în 
perioada 
2022 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

 2022 

Cadre 
didactice 
din 
unitățile de 
învăță-mânt 
din județul 
Olt, 
Responsa-
bilii 
Comisiei 
pentru 
Programe 
Europene 
din școli 

Număr 
proiecte 
Prezen-
tate 
 

Realizat 
- 27 de școli au 
câștigat și vor 
implementa 
proiecte  
50 de adrese 
oficiale 
10 comunicate 
de presă 
Erasmus+ 
20 de ateliere 
online și 10 
vizite la unități 
școlare 
Etwinng  
-20 de ateliere 
online 

Accesare fonduri europene 

1. 

Monitorizarea 
proiectelor cu 
finanțare prin 
Programul 
European 
ERASMUS+ 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

Semestri
al 
(Ianuarie
-
Octombri
e 2022) 

Cadrele 
didactice și 
elevii din 
școlile care 
au obținut 

Număr 
monitori-
zări 
 

4 monitorizări 
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Nr. 
crt 

Măsura/ 
Acțiunea 

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de 

realizare 
Grup țintă 

Observații 
Indicatori 
de ieșire 

Stadiul realizării 
obiectivului prin 

activitatea 
implementată 

finanțare în 
anul 2022 

2. 

Pregătirea 
cererilor de 
finanțare 
ERASMUS+, 
Acțiunea 
cheie KA1 – 
Proiecte de 
Mobilitate 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt, 
Unitățile 
școlare din 
județul Olt 

Publicar
ea 
rezulta-
telor 
selecției 
–Iunie 
2022 

Cadre 
didactice 
din învăță-
mântul 
preuniver-
sitar, elevi, 
părinți, 
Unități 
școlare din 
învăță-
mântul 
preuniver-
sitar 

Număr 
cereri de 
finanțare 
depuse 

14 cereri de 
finanțare 
depuse 

3. 

Pregătirea 
cererilor de 
finanțare 
ERASMUS+, 
Acțiunea 
cheie KA2 – 
Proiecte de 
Parteneriat 
Strategic 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt, 
Unitățile 
școlare din 
județul Olt 

Publicar
ea 
rezultate
-lor 
selecției  

Cadre 
didactice 
din învăță-
mântul 
preuniver-
sitar, elevi, 
părinți, 
Unități 
școlare din 
învăță-
mântul 
preuniver-
sitar 

Număr 
cereri de 
finanțare 
depuse 

4 cereri de 
finanțare 

Relații internaționale 

1. 

Schimburi de 
bune practici 
în domeniul 
educației, 
vizite de 
lucru ale 
partenerilor 
din proiectele 
ERASMUS+  

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt, Unități 
școlare 

Semestri
al 

Cadre 
didactice, 
elevi, 
unități 
școlare, 
autorități 
locale 
implicate în 
educație 

-Raport de 
vizită, 
documen-
te 
elaborate 
-Număr 
mobilități 

Realizat 
conform 
graficului Gantt 
al proiectului 

Relația cu ONG 

1. 

Dezvoltarea 
rețelei 
informale 
ONG-uri 
unități 
școlare 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

Semestri
al 

Cadre 
didactice, 

elevi, 
unități 

școlare, 
autorități 

locale 
implicate în 

educație 

-Site-ul 
ISJ Olt 
-Rețea de 
distribuție 

Realizat 
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Nr. 
crt 

Măsura/ 
Acțiunea 

Instituția 
responsabilă 

Termen 
de 

realizare 
Grup țintă 

Observații 
Indicatori 
de ieșire 

Stadiul realizării 
obiectivului prin 

activitatea 
implementată 

2. 

Organizarea 
de activități 
în domeniul 
educației cu 
ONG-uri din 
județul Olt 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

An școlar 
2021-
2022 

Cadre 
didactice, 

elevi, 
unități 

școlare, 
autorități 

locale 
implicate în 

educație 
 

-Proiecte 
de 
parteneri-
at 
încheiate 
-Număr 
activități 
desfășura-
te 

- 1 proiect de 
parteneriat 
încheiat cu 
Asociaţia 
Centrul de 
Consultanţă şi 
Management al 
Proiectelor 
EUROPROJECT 
Slatina 
- 2 activități 
desfășurate 

Implementarea Politicilor Naționale 

1. 

Organizarea 
de activități 
cu tineri din 
școli pentru 
promovarea 
programelor 
de tineret 
 

Inspectorat
ul Școlar 
Județean 
Olt 

Semestri
al 

Cadre 
didactice, 

elevi, 
unități 

școlare, 
autorități 

locale 
implicate în 

educație 

Număr de 
activități 

2 sesiuni de 
lucru cu elevi 
de liceu, pe 
teme legate de 
Uniunea 
Europeană 

 
Derularea Proiectului „Program Național de Activități Remediale pentru Elevi”, cod 

SMIS 151628 
Raportul Final de Evaluare Județean cu privire la derularea Proiectului „Program 

Național de Activități Remediale pentru Elevi”, cod SMIS 151628, a fost elaborat în conformitate 
cu prevederile art. 12 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Programului național 
pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin 
ordinul Ministrului Educației nr. 3300/2021, cu modificările și completările ulterioare, numite 
în continuare „Norme metodologice”. 
 
A. Informații generale 
A.1. Date de identificare 

 
A.2. Date despre unitățile de învățământ de la nivelul județului  

Numărul total 
de unități de 
învățământ 
din județ  
având nivel de 
învățământ 
primar 

Numărul total 
de unități de 
învățământ 
din județ 
având nivel de 
învățământ 
gimnazial 

Numărul total de 
unități de 
învățământ având 
nivel de 
învățământ 
primar și/sau 
gimnazial la care 

Numărul total de 
unități de 
învățământ care 
au derulat 
activități 
remediale în 
cadrul 

Numărul total de 
unități de 
învățământ care 
au derulat 
activități 
remediale în 
cadrul proiectului, 

Nr. crt.  
Nume și 
prenume 

Funcția în cadrul 
inspectoratului școlar 

2. 
Persoana care răspunde 
la chestionar 

PARASCHIV Mirela 
- Maria 

Inspector școlar 

3. 
O altă persoană de 
contact 

BĂLAȘA Marius Coordonator județean 
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15007

2482

Beneficiarii activităților 
remediale din învățământul 

primar, în raport cu toți elevii 
din învățământul primar

Nr. total de elevi din invatamantul primar

Nr. total de elevi din invatamantul primar beneficiari ai 
activităților remediale

13055

1030

Beneficiarii activităților 
remediale din învățământul 

primar, în raport cu toți elevii 
din învățământul gimnazial

Nr. total de elevi
din invatamantul
primar

 s-au desfășurat 
activități 
remediale 

proiectului, la 
nivelul 
învățământului 
primar 

la nivelul 
învățământului 
gimnazial 

135 137 46 43 32 

 

B. Date despre elevi de la nivelul județului 

Tabelul nr. 1  

I. II. 

Nr. total de 
elevi  

(învățământ 
 primar + 
gimnazial) 
 /județ,  

în anul școlar 
2020-2021 

Numărul total de elevi beneficiari ai activităților remediale/județ 
în cadrul proiectului,  

în anul școlar 2020-2021 

Nr. total 
28062 

Nr. Total 3512 

Din care Din care Din care Din care 
Din 
car
e 

 Din 
care 

Din care 

1 2 3 4 5 6 7 

Învăță
mânt  
prima

r 

Învăță
mânt  
gimna
zial 

Învăț
ămâ
nt 

prim
ar 

Învăț
ămâ
nt 

gimn
azial 

Fete 
Băie

ți 
Urba

n 
Rural 

De 
etn
ie 
ro
mă 

Cu 
diza-

bilități 

Cu solicitări 
scrise de 

retragere pe 
parcursul 

Proiectului 

15007 
 

13055 2482 1030 1692 1820 1631 1881 54 27 1193 
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La nivelul județului Olt, aproximativ 12,51% dintre elevii din învățământul primar și cel 

gimnazial, respectiv 16,53% dintre elevii din învățământul primar și 7,89% dintre elevii din ciclul 
gimanzial, au participat la activitățile desfășurate în cadrul proiectului.Dintre cei 2482 de elevi 
din învățământul primar cei mai mulți îi reprezintă elevii din clasele pregătitoare, I și a II-a, 
ciclul achizițiilor fundamentle, elevi care aveau mare nevoie de recuperarea rămânerilor în 
urmă cauzate de pandemie și lipsa mijloacelor ITR, respectiv conexiune la Internet. La ciclul 
gimnazial, orele remediale le-au asigurat susținerea Evaluării naționale la clasa a a VIII-a cu 
șanse mai mari de a obține rezultatele așteptate. Ținând cont de faptul că în mediul rural 
provocările școlii online au fost mai amri decât cele din mediul urban, este îmbucurător faptul 
că numărul participanților din mediul rural este mai mare decât cel al participanților din mediul 
urban, proporția rural/urban fiind de 54/46.  

 
Tabelul nr. 2 

III. 

Numărul de elevi beneficiari ai activităților remediale în cadrul proiectului/județ 
 din anul școlar 2020-2021, pe luni 

8 9 10 11 12 13 

Nr. 
beneficiari 
Martie 2021 

Nr. beneficiari  
Aprilie 2021 

Nr. beneficiari 
Mai 2021 

Nr. beneficiari  
Iunie 2021 

Nr. beneficiari 
Iulie 2021 

Nr. 
beneficiari 
August 2021 

1936 2304 3145 2968 1549 1703 

 

1631

1881

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900

Urban

Rural

Repartizarea în funcție de domiciliu (rural/ urban)

1936
2304

3145
2968

1549 1703

0
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2000

2500

3000

3500

Nr. beneficiari
Martie 2021

Nr. beneficiari
Aprilie 2021

Nr. beneficiari Mai
2021

Nr. beneficiari
Iunie 2021

Nr. beneficiari
Iulie 2021

Nr. beneficiari
August 2021

Numărul de elevi beneficiari ai activităților remediale în cadrul 
proiectului/județ  din anul școlar 2020-2021, pe luni
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În luna martie s-au înscris școlile care, de obicei sunt cele mai receptive la 
implementarea unor proiecte care vizează acordarea de sprijin elevilor pentru formarea 
competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare 
de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.  

Având în vedere obligația asigurării pentru fiecare elev din învățământul general 
obligatoriu a accesului neîngrădit la educație de calitate și situația excepțională creată de 
pandemia de COVID-19, care a condus la suspendarea cursurilor față-în-față, în lunile aprilie și 
mai numărul elevilor participanți în program a crescut foarte mult. În luna iunie numărul 
participanților a scăzut foarte puțin. Pentru lunile de vacanță, iulie și august 2021, numărul 
participanților s-a înjumătățit, cauzele fiind finalizarea studiilor gimnaziale pentru elevii din 
clasa a VIII-a, în multe dintre școlile din mediul rural cadrele didactice fac naveta și nu s-au 
mai deplasat pentru perioada de vacanță, lipsa de interes a elevilor pentru participarea la 
program în timpul vacanței de vară. 

Tabelul nr. 3 

IV. 

Numărul de elevi beneficiari ai activităților remediale în cadrul proiectului/județ 
în raport cu criteriile de eligibilitate 

 

14 15 16 17 18 

Criteriul de eligilitate a) 
mentionat la art. 2 alin. 

(2) din Normele 
metodologice 

Criteriul de eligilitate b)  
mentionat la art. 2 alin. (2)  
din Normele metodologice 

Criteriul de eligilitate c)  
mentionat la art. 2 alin. (2)  
din Normele metodologice 

Numărul de elevi care nu 
au avut acces sau cu 
acces deficitar la 
activitățile educaționale 
desfășurate prin 
intermediul tehnologiei și 
al internetului (nu dispun 
de echipamente 
informatice proprii/nu 
beneficiază de 
conexiune/conexiune 
fiabilă la internet). 

Numărul de 
elevi care la 
sfârșitul 
semestrului I 
(an scolar 2020-
2021) sunt în 
situație de 
corigență la cel 
puțin o 
disciplină. 
 
 

Numărul de 
elevi care 
la sfârșitul 
semestrului 
I (an scolar 
2020-2021) 
sunt cu 
situația 
școlară 
neîncheiată 
la cel puțin 
o 
disciplină. 

Numărul de elevi 
care din alte 
motive au nevoie 
de ore remediale 
- rezultatele 
școlare slabe 
obținute în 
semestrul I, an 
școlar 2020-2021. 
 

Numărul de elevi 
care din alte 
motive au nevoie 
de ore remediale - 
rezultatele școlare 
slabe obținute la 
începutul și/sau pe 
parcursul 
semestrului II,  
an școlar 2020 - 
2021. 
 

1512 
 
 

70 
 

13 1171 878 

 

 

1512

83

2049

Numărul de elevi beneficiari ai activităților remediale în cadrul 
proiectului/județ în raport cu criteriile de eligibilitate

Criteriul de eligilitate a) Criteriul de eligilitate b) Criteriul de eligilitate c)
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 Numărul elevilor beneficiari ai proiectului în baza criteriului de eligibilitate a) 
menționat la art.2 alin 2 din metodologie și cel menționat la criteriul de eligibilitate c) denotă 
echilibrul între elevii care nu au avut acces sau cu acces deficitar la activitățile educaționale 
desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului (nu dispun de echipamente 
informatice proprii/nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet) și cei care, din 
alte  motive, au avut rezultate slabe la învățătură. Pornind de la acest aspect, activitățile din 
proiect au venit să rezolve problema creată de situația pandemică, dar și o problemă sistemică 
a învățământului. 
 
C. Date despre baremele standard de la nivelul județului 

Tabelul nr. 4 

V. 

Numărul total de bareme standard primite/județ 

Nr. total 13.507,15 

Din care 

19 20 21 22 23 24 

Martie 2021 Aprilie 2021 Mai 2021 Iunie 2021 Iulie 2021 August 2021 

1899,4 2299,85 3128,05 2927,85 1549 1703 

 
 

 
 

Dacă analizăm numărul de bareme prin raportare la numărul elevilor participanți se 
constată o diferență mică între aceste date, ceea ce sugerează faptul că elevii au participat la 
activitățile programului în toate cele 20 de ore, foarte puțini dintre ei au lipsit, de cele mai 
multe ori din motive medicale.  
 
D. Solicitările de retragere/luni de la nivelul județului 

Tabelul nr. 5 

VI. 

Solicitările scrise de retragere a elevilor de la activități remediale pe luni/județ 
 

25 26 27 28 29 30 

Martie 2021 Aprilie 2021 Mai 2021 Iunie 2021 Iulie 2021 
August 
2021 

28 70 205 266 933 238 

 

1899,40

2299,85

3128,05
2927,85

1549,00
1703,00

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

Martie 2021 Aprilie 2021 Mai 2021 Iunie 2021 Iulie 2021 August 2021

Numărul total de bareme standard primite/județ
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 Impactul benefic al proiectului la care s-a adăugat dorința mare de participare, atât din 

partea cadrelor didactice, cât și din partea elevilor au condus la un număr mic de retrageri în 

primele luni de proiect, respectiv martie, aprilie și mai. În luna iulie, prima lună din vacanța 

de vară au fost foarte multe retrageri cauzate de faptul că, în școlile din mediul rural cele mai 

multe cadre didactice fac naveta, microbuzele școlare nu funcționează pe perioada vacanței. 

Astfel, doar în comunitățile unde autoritățile administrației locale au înțeles importanța 

participării la program, acesta s-a desfășurat și în perioada de vacanță sau acolo unde, pentru 

deplasare, nu era nevoie de mijloace de transport în comun. 
 

D. Date despre cadrele didactice implicate în activitățile remediale de la nivelul județului 
Tabelul nr. 6 

VII. 

Numărul total de cadre didactice/județ 
implicate în activitățile remediale în cadrul proiectului 

357 

Din care 

31 

Învățământ primar Învățământ gimnazial 

220 137 

 

 
 

 
Numărul cadrelor didactice implicate în proiect este proporțional cu numărul elevilor, pe 

cicluri, participanți la proiect. 

28 70

205
266

933

238

0
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400
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Martie 2021 Aprilie 2021 Mai 2021 Iunie 2021 Iulie 2021 August 2021

Solicitările scrise de retragere a elevilor de la activități 
remediale pe luni/județ

220

137

Numărul total de cadre didactice/județ implicate în 
activitățile remediale în cadrul proiectului

Învățământ primar Învățământ gimnazial
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E. Date despre numărul de ore de activități remediale efectuate la nivelul județului de 
către cadrele didactice 

Tabelul nr. 7 

VIII. 
Numărul de ore de activități remediale/județ  

efectuate de către cadrele didactice  
 

 

32 33 34 35 36 37 38 

Martie 
2021 

Aprilie 
2021 

Mai 
2021 

Iunie 
2021 

Iulie 
2021 

August 
2021 

Total 

Învățământ 
primar 

2080 2440 3630 3465 2210 2430 16255 

Învățământ 
gimnazial 

955 1240 1480 1288 330 370 5663 

Total 3035 3680 5110 4753 2540 2800 21918 

 

 Numărul participanților din învățământul primar a fost mai mare, proporțional, 
numărul de ore desfășurate a fost mai mare. Dacă în lunile martie și aprilie numărul 
orelor desfășurate la nivel primar a reprezentat dublul numărului de ore de la nivel 
gimnazial, în lunile mai, iunie, iulie și august decalajul dintre numărul de ore efectuat la 
ciclul primar și cel efectuat la ciclul gimnazial s-a mărit foarte mult. 

 
 

F. Impactul proiectului. 
Elevii înscriși la program au frecventat, în cea mai mare parte, toate cele 20 ore/grupă. 

Excepțiile au fost puține, cauzele cele mai frecvente fiind cele medicale. Au fost 3 școli din 32, 
care au desfășurat activitățile în martie, și nu au desfășurat în aprilie, vacanță. Participarea la 
activitățile programului  pe perioada de vară a fost redusă pentru următoarele motive: cadrele 
didactice din mediul rural sunt navetiste, mulți dintre elevii participanți la program vin la 
școală cu microbuzul școlar și nu toate comunitățile locale și-au permis acest lucru, pentru 
elevii clasei a VIII-a interesul a scăzut după susținerea Examenului de evaluare națională, iar 
elevii din ciclul gimnazial (a V-a – a VII-a) pe perioada vacanței de vară își ajută părinții în 
gospodării. Toți elevii care s-au retras din program au făcut-o în baza unei cereri de retragere. 

În județul Olt, implementarea acestui program a avut efecte benefice. Existența celor 
3 criterii de eligibilitate a permis tuturor elevilor care aveau nevoie de activități remediale și 
au dorit acest lucru, să participe la program. 
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 Organizarea și participarea la un program remedial are un impact semnificativ în viața 
fiecărui elev, care, la un moment dat, poate avea dificultăți de învățare. Criteriile de la art. 2 
alin 2 lit. a) și c) sunt cele care au permis tuturor elevilor să recupereze rămânerile în urmă. 
Poate părea paradoxal că au participat mulți elevi din școlile din mediul urban însă, în perioada 
pandemiei, aceștia au fost lăsați în grija bunicilor, de multe ori în mediul rural și nu au putu 
participa la activitățile școlare desfășurate online. Elevii și părinții care au conștientizat 
rămânerile în urmă cauzate de pandemie au putut să remedieze acest lucru prin participarea 
la program. 
 

 
 
 Elevii participanți la activitățile remediale au recuperat în mare măsură rămânerile în 
urmă, au obținut rezultate școlare mai bune, lucru care i-a motivat să nu absenteze. S-au 
îmbunătățit achizițiile elevilor, în special competențele de literație și cele ale disciplinelor 
STEM și „a învăța șă înveți”. Ca urmare a participării la program s-au înregistrat efecte benefice 
ca: îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor școlare, reducerea abandonului școlar. 
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Apreciate la nivelul județului criteriile de eligibilitate din cadrul 
„Programului Național de Activități Remediale pentru Elevi” 
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Date despre numărul de elevi beneficiari promovați la sfârșitul anului școlar 2020-2021. 
Tabelul nr. 8 

IX. 

 

39 
(corelată cu coloana II.) 

40 
(corelată cu coloana 15) 

 
Criteriul de eligilitate b) mentionat la art. 2 
alin. (2) din Normele metodologice 

Numărul de elevi beneficiari ai activităților 
proiectului promovați la sfârșitul anului 
școlar 2020-2021 
 
 
(dintre toți elevii beneficiari ai activităților 
proiectului la nivelul județului, așa cum au 
fost raportați în Tabelul nr. 1, coloana II., 
linia 3 - Nr total 3512) 

Numărul de elevi beneficiari ai activităților 
proiectului promovați/județ la sfârșitul anului 
școlar 2020-2021  
 
(dintre toți elevii care au intrat în proiect, ca 
urmare a situatiei de corigență la sfârșitul 
semestrului I, an scolar 2020-2021, așa cum au 
fost raportați Tabelul nr. 3, coloana 15) 

3462 70 

 

 
 

43

3

Gradul de utilitate a activităților de educație remedială 
referitor la soluționarea nevoilor și problemelor 

identificate în județul dumneavoastră

a b

3462

70

Numărul de elevi beneficiari ai activităților proiectului promovați la sfârșitul anului școlar 2020-2021
Numărul de elevi beneficiari ai activităților proiectului promovați/județ la sfârșitul anului școlar 2020-2021 
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G. Date despre progresul școlar pe discipline la nivelul învățământului primar din județ. 

Tabelul nr. 9 

X. 

Progresul școlar pe discipline 
în urma activităților proiectului, 

la nivelul învățământului primar/județ 

Nr. 
crt. 

Disciplinele  
la nivelul învățământului 

primar  
la care s-au desfășurat 

activități remediale în județ 

Număr total elevi din 
județ beneficiari 

ai activităților 
remediale  

la disciplina respectivă  

Număr elevi din județ 
beneficiari 

ai activităților remediale, cu 
media de pe semestrul II  
la disciplina respectivă  

mai mare sau egală  
decât media pe semestrul I 
(în anul școlar 2020-2021) 

1. 
Limba și literatura română  
(Comunicare în limba română, 
Lectură etc.) 

2481 2423 

2. Limba maternă  0 0 

3. Limba engleză 238 238 

4. Limba franceză 72 72 

5. 
Matematică și științele naturii  
(Matematică și cunoașterea 
mediului ) 

2483 2397 

6. Istorie 91 27 

7. Geografie 27 27 

8. Educație civică 40 40 

9. Religie 79 79 

10. Educație fizică 57 57 

11. Joc și mișcare 27 27 

12. Muzică și mișcare 27 27 

13. Arte vizuale și activități practice 27 27 

14. Dezvoltare personală 49 49 

       
 

 
 

 În unitățile de învățământ din județul Olt unde s-a derulat programul au fost desfășurate 
activități remediale la majoritatea disciplinelor, astfel încât spectrul competențelor dezvoltate 

2481

0
238

72

2483

91 27 40 79 57 27 27 27 49
0
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Distribuția pe discipline a beneficiarilor, nivel primar
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să fie cât mai complet. Este adevărat, cele mai multe ore remediale au fost desfășurate la 
Limba și literatura română și la Matematică, dar această diversitate a condus la o frecvență 
foarte bună și o mare dorință de a participa la activitățile remediale. 
 

 
 

Date despre progresul școlar pe discipline la nivelul învățământului gimnazial din județ. 
Tabelul nr. 10 

XI. 

Progresul școlar pe discipline 
în urma activităților proiectului, 

la nivelul învățământului gimnazial/județ 

Nr. 
crt. 

Disciplinele  
la nivelul învățământului 

gimnazial 
la care s-au desfășurat 

activități remediale/județ 

Număr total elevi din 
județ beneficiari 

ai activităților 
remediale  

la disciplina respectivă  

Număr elevi din județ 
beneficiari ai activităților 

remediale, 
cu media la disciplina 

respectivă pe semestrul II  
mai mare sau egală  

decât media pe semestrul I  
(în anul școlar 2020-2021) 

1. Limba și literatura română  960 922 

2. Limba maternă  0 0 

3. Limba engleză 341 331 

4. Limba franceză 118 114 

5. 
Elemente de limbă latină și 
cultură romanică 

42 42 

6. Matematică  939 893 

7. Fizică 259 255 

8. Chimie  94 89 

9. Biologie 233 222 

10. Educație socială 56 54 

11. Istorie 121 115 

12. 
Istoria și tradițiile 
minorităților 

0 0 

13. Geografie 152 149 

2483

2481

238

2397

2423

238

Progresul școlar la 3 discipline, nivel primar, cele cu cel mai mare 
număr de beneficiari ai activităților remediale

Matematică și științele naturii (Matematică și cunoașterea mediului )

Limba și literatura română (Comunicare în limba română, Lectură etc.)

Limba engleză
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14. Religie 52 52 

15. Educație plastică 42 42 

16. Educație muzicală 42 42 

17. Educație fizică și sport 42 42 

18. 
Educație tehnologică și 
aplicații practice 

30 30 

19. Informație și TIC 106 96 

20. 
Consiliere și dezvoltare 
personală 

30 30 

 

 
 

 Din datele transmise de unitățile de învățământ reiese faptul că mai mult de 90% 

dintre elevii participanți la program au avut cu media la disciplina respectivă pe semestrul 

II mai mare sau egală decât media pe semestrul I. Acest lucru evidențiază încă o dată 

oportunitatea derulării programului și a prelungirii lui și în anul școlar 2022 – 2023. 

 
La sfârșitul semestrului al doilea s-a constatat, într-o mare măsură, îmbunătățirea 

rezultatelor școlare. Elevii care au avut rezultate slabe la finalul primului semestru au reușit 

960 939

341
259 233

152 121 118 106 94 56 52 42 42 42 42 30 30 0 0
0
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Distribuția pe discipline a beneficiarilor, nivel 
gimnazial
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939
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922

893

331

Progresul școlar la 3 discipline, nivel gimnazial, cele cu cel mai 
mare număr de beneficiari ai activităților remediale

Limba și literatura română Matematică Limba engleză
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să-și mărească media, iar cei care nu promovaseră, au promovat, lucru benefic în special pentru 
elevii claselor a VIII-a, care au putu participa la examenul de evaluare națională la clasa a VIII-
a. De asemenea, s-a constatat, pentru elevii participanți la program, creșterea promovabilității 
și frecvenței școlare și a numărului elevilor care s-au înscris pentru susținerea evaluării 
naționale la clasa a VIII-a și au obținut medii mai mari decât 5. 
 

 
 

H. ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI STATISTICE 
La sfârșitul semestrului al doilea s-a constatat, într-o mare măsură, îmbunătățirea 

rezultatelor școlare. Elevii care au avut rezultate slabe la finalul primului semestru au reușit 
să-și mărească media, iar cei care nu promovaseră, au promovat, lucru benefic în special pentru 
elevii claselor a VIII-a, care au putu participa la examenul de evaluare națională la clasa a VIII-
a. De asemenea, s-a constatat, pentru elevii participanți la program, creșterea promovabilității 
și frecvenței școlare și a numărului elevilor care s-au înscris pentru susținerea evaluării 
naționale la clasa a VIII-a și au obținut medii mai mari decât 5. 

Elevii înscriși la program au frecventat, în cea mai mare parte, toate cele 20 ore/grupă. 
Excepțiile au fost puține, cauzele cele mai frecvente fiind cele medicale. Au fost 3 școli din 32, 
care au desfășurat activitățile în martie, și nu au desfășurat în aprilie, vacanță. Participarea la 
activitățile programului  pe perioada de vară a fost redusă pentru următoarele motive: cadrele 
didactice din mediul rural sunt navetiste, mulți dintre elevii participanți la program vin la 
școală cu microbuzul școlar și nu toate comunitățile locale și-au permis acest lucru, pentru 
elevii clasei a VIII-a interesul a scăzut după susținerea Examenului de evaluare națională, iar 
elevii din ciclul gimnazial (a V-a – a VII-a) pe perioada vacanței de vară își ajută părinții în 
gospodării. Toți elevii care s-au retras din program au făcut-o în baza unei cereri de retragere. 

În județul Olt, implementarea acestui program a avut efecte benefice. Existența celor 
3 criterii de eligibilitate a permis tuturor elevilor care aveau nevoie de activități remediale și 
au dorit acest lucru, să participe la program. 

Organizarea și participarea la un program remedial are un impact semnificativ în viața 
fiecărui elev, care, la un moment dat, poate avea dificultăți de învățare. Criteriile de la art. 2 
alin 2 lit. a) și c) sunt cele care au permis tuturor elevilor să recupereze rămânerile în urmă. 
Poate părea paradoxal că au participat mulți elevi din școlile din mediul urban însă, în perioada 
pandemiei, aceștia au fost lăsați în grija bunicilor, de multe ori în mediul rural și nu au putu 
participa la activitățile școlare desfășurate online.  

Elevii participanți la activitățile remediale au recuperat în mare măsură rămânerile în 
urmă, au obținut rezultate școlare mai bune, lucru care i-a motivat să nu absenteze. S-au 
îmbunătățit achizițiile elevilor, în special competențele de literație și cele ale disciplinelor 
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STEM și „a învăța șă înveți”. Ca urmare a participării la program s-au înregistrat efecte benefice 
ca: îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor școlare, reducerea abandonului școlar. 

Elevii și-au îmbunătățit achizițiile și competențele specifice la disciplinele la care s-au 
desfășurat activități remediale 

- Elevii au petrecut mai mult timp cu colegii și profesorii lor, lucru care i-a făcut mai 
încrezători și mai responsabili, acrescut stima de sine și starea de bine; 

- Elevii au mai multe șanse de a accede la niveluri superioare de educație. Elevii au 
reușit să identifice semnificația unui mesaj scurt, să transmită mai ușor informații prin 
intermediul mesajelor simple, să extragă informații de detaliu din textele informative sau 
literare, să formuleze enunțuri proprii în situații concrete de comunicare. 

- A crescut capacitatea beneficiarilor de a înțelege un text citit, de a-și exprima 
opinia, de a folosi informațiile în situații noi de comunicare. 

- S-au făcut pași importanți în alfabetizarea elevilor: creșterea capacității de a citi, 
a înțelege și a interpreta un text, exprimarea unor opinii personale despre ideile identificate 
în textele propuse spre analiză. 

- Elevii și-au consolidat capacitatea de a înțelege un text și de a folosi informațiile 
pentru a face analogii cu situații din viața reală. 

- Alfabetizarea științifică prin intermediul disciplinelor STEM este foarte importantă 
pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. Pe parcursul implementării rogramului elevii au 
învățat să facă față unor provocări care s-au bazat pe identificarea unor regularități și relații 
matematice întâlnite în situații școlare și să rezolve probleme în situații concrete.Elevii 
manifestă interes pentru identificarea unor regularități și relații matematice întâlnite în situații 
școlare și extrașcolare și să facă corelații între acestea. 

- Beneficiarii conștientizează importanța competențelor digitale în viața de zi cu zi, 
reușesc să rezolve probleme concrete cotidiene, manifestă interes în derularea unui demers 
investigativ pentru o viață sănătoasă și păstrarea unui mediu curat. Elevii pot să rezolve 
probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice matematicii, să 
prelucreze și să interpreteze date și dovezi experimentale și să le reprezinte grafic, să 
proiecteze și să deruleze un demers investigativ pentru a verifica o ipoteză de lucru, să 
proiecteze și să realizeze produse utile pentru activitățile curente. 

- Elevii reușesc să aprecieze calitățile  personale în vederea autocunoașterii, a 
orientării școlare și profesionale. Au devenit mai responsabili cu timpul lor și reușesc să-l 
gestioneze corect pentru a obține rezultatele dorite. Elevii realizează sarcni de lucru simple, 
gestionează bine timpul alocat realizării unui produs finit, își apreciază calitățile personale și 
încvață să învețe. Învață să-și monitorizeze progresul și-și întăres motivația pentru învățare. A 
învăța să înveți înseamnă să-ți organizezi propria învățare, inclusiv prin gestionarea eficientă a 
timpului, a informațiilor. A învăța să înveți îi implică pe cei care învață să pornească de la 
cunoștințe și experiențe de viață anterioare spre utilizarea și aplicarea cunoștințelor și 
abilităților într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educație și formare. Elevii din 
județul Olt implicați în program au exersat această abilitate. 

- Cele mai apreciate au fost proiectele personale și/sau de grup, activitățile 
desfășurate în cooperare, în echipe, jocuri de rol, jocuri de tipul „ce-ar fi dacă...?” 

Activitățile interactive, la care au fost utilizate și aplicații și platforme educaționale. 
Lucrul individual dirijat. 
Stabilirea de comun acord cu elevul, pe baza stilului de învățare identificat prin 
chestionare, a unui plan individual și individualizat de recuperare/dezvoltare. 
Instruirea diferențiată realizată în fiecare moment al activităților didactice 

 

Raport al Județului Olt cu privire la derularea Programului „Tichete Sociale, pe 
suport electronic, pentru Sprijin Educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, 
pentru sprijinirea elevilor cei mai defavorizați”,  Proiect cofinanțat din Fondul de Ajutor 
European pentru cele mai defavorizate Persoane prin Programul Operațional Ajutorarea 
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Persoanelor Dezavantajate (POAD 2014 - 2020), COD IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD / 980 
/ 1/ 3 / 152590 

 
Prin Schema Națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați (S.N.S.E.D), adoptata 

de Guvernul României, au fost emise și distribuite, persoanelor defavorizate, tichete sociale, 
pe suport electronic, pentru sprijin educațional. Destinatarii finali ai programului sunt 
preșcolarii și elevii (ciclul primar si gimnazial), care frecventează cursurile unei instituții de 
învățământ de stat și provin din familii cu venituri modeste. Pentru implementarea programului 
a fost alocată suma de 230 milioane lei. 

Obiectivul programului 
Sprijinirea copiilor dezavantajați care frecventează:  
~ o unitate de învățământ, de stat, preșcolar și se află în întreținerea unei familii al 

cărei venit minim lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului 
minim garantat, pentru o persoana singură sau 

~ o unitate de învățământ, de stat, primar sau gimnazial, cursuri de zi și se află în 
întreținerea unei familii al cărei venit mediu lunar pe membru de familie, este de maximum 
50% din salariul de bază minim brut pe țară.  

Rezultate așteptate ca urmare a implementării programului 
Prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii. 

Îmbunătățirea condițiilor pentru frecventarea școlii, de către copiii din familii dezavantajate. 
Informații Generale in legătura cu Tichetele Sociale, pe suport electronic, pentru Sprijin 
Educațional 

• Cardurile (Suporturile Electronice) pentru Sprijin Educațional sunt instrumente de 
plată (carduri pre-plătite), Mastercard care conțin tichete sociale pentru Sprijin Educațional. 

• Suma care a fost alocată pentru fiecare tichet social, pe suport electronic, pentru 
Sprijin Educațional este de 500 lei / an școlar; 

• Perioada de desfășurare a programului: anul școlar 2021 / 2022. 
• Sumele alocate vor putea fi utilizate in termen de 12 luni de la data alocării pe card; 
• Cardurile pot fi utilizate exclusiv în magazine/ unități afiliate, de emitentul cardului, 

care comercializează materiale școlare - rechizite necesare frecventării școlii, articole de 
papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli 
și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. 

• Utilizarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional pentru achiziționarea altor 
produse, decât materiale școlare - rechizite necesare frecventării școlii - articole de papetărie, 
caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe 
-, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă (între 1,5 și 2 puncte-amendă, respectiv între 3.450 
lei și 4.600 lei), dacă faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, 
să fie considerate infracțiuni.  

Card-urile au fost emise de emitenți autorizați de bilete de valoare: Edenred si Sodexo 
sau UP Romania. 

La nivelul județului Olt au fost distribuite tichete sociale pe suport electronic, după cum 
urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumire Unitate Învățământ 
Număr 

beneficiari 

1.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIȘU 42 

2.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALDOVINEȘTI 8 

3.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIETRIS 3 

4.  LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ 5 

5.  LICEUL TEORETIC "PETRE PANDREA" BALȘ 13 

6.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL DRUMEȘ" BALȘ 24 
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Nr. 
crt. 

Denumire Unitate Învățământ 
Număr 

beneficiari 

7.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" BĂBICIU 31 

8.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I. GRAURE" BĂLTENI 11 

9.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARASTII DE VEDE 4 

10.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRCII 2 

11.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHITEASCA 1 

12.  SCOALA GIMNAZIALA "ION POPESCU NEGRENI" NEGRENI 1 

13.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAN M.VIZIRESCU" BRANEȚ 75 

14.  SCOALA GIMNAZIALA BIRZA 5 

15.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂȚU 151 

16.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRUSOVU 3 

17.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VOIEVOD BRÂNCOVEANU" BRÂNCOVENI 33 

18.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MATEI BASARAB" OCIOGI 5 

19.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DOMNITA BALASA" VALENI 2 

20.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI   

21.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI ROMANI 3 

22.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI-SIRBI 1 

23.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU 56 

24.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU 2 

25.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU MIC 2 

26.  GRÎDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGT NR.3 CARACAL 2 

27.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" CARACAL 13 

28.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL 2 

29.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALUI 12 

30.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRLOGANI 49 

31.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE MARINEANU" CEZIENI 11 

32.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CEZIENI 3 

33.  LICEUL TEHNOLOGIC "ION POPESCU-CILIENI" CILIENI 115 

34.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CILIENI 22 

35.  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVIATOR ALEXANDRU ȘERBANESCU" 
COLONEȘTI 

4 

36.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MARIA TUDORACHE" MARUNTEI 1 

37.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CORABIA 1 

38.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CELEIU 1 

39.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CORABIA 2 

40.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 CORABIA 8 

41.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL MAZILESCU" CORABIA 66 

42.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBU 39 

43.  SCOALA PRIMARA BUZESTI 13 

44.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONEA” COTEANA 65 

45.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COTEANA 24 

46.  SCOALA PRIMARA BUTA 3 

47.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRIMPOIA 6 
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Nr. 
crt. 

Denumire Unitate Învățământ 
Număr 

beneficiari 

48.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUNGREA 1 

49.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ CURTIȘOARA 18 

50.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNEASA 11 

51.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOFLANU 4 

52.  SCOALA PRIMARA PESTRA 2 

53.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZANOAGA 1 

54.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU 59 

55.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMANCA 2 

56.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" DOBREȚU 22 

57.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „NICOLAE TRUȚĂ” HOREZU 1 

58.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROTEASA 68 

59.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIMPU-MARE 2 

60.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN 41 

61.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRUN 5 

62.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIENII MARI 6 

63.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIENII MARI 23 

64.  SCOALA PRIMARA ULMET 21 

65.  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "DUMBRAVA MINUNATĂ" 
DRĂGANEȘTI OLT 

6 

66.  GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DRAGANESTI 4 

67.  LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRĂGĂNEȘTI-OLT 66 

68.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICENI 28 

69.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROZAVESTI 2 

70.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIICENI 5 

71.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGEȚELU 40 

72.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU 31 

73.  SCOALA PRIMARA CHILII 18 

74.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARCASELE 12 

75.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARCASU DE JOS 4 

76.  SCOALA GIMNAZIALA HOTARANI 4 

77.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA 27 

78.  SCOALA GIMNAZIALA DRANOVATU 21 

79.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GANEASA 4 

80.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVORU 1 

81.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂVĂNEȘTI 9 

82.  SCOALA PRIMARA BALEASA 23 

83.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRCOV 28 

84.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIRCOV 1 

85.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIMPEȚENI 49 

86.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHIMPETENI 14 

87.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOSTAVĂȚU 20 

88.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREZUICA 2 
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Nr. 
crt. 

Denumire Unitate Învățământ 
Număr 

beneficiari 

89.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SLAVENI 4 

90.  SCOALA PRIMARA SLAVENI 14 

91.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRĂDINARI 117 

92.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRADINILE 9 

93.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROJDIBODU 96 

94.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROJDIBODU 17 

95.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOTARU 11 

96.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA PADINII 56 

97.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA PADINII 9 

98.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATU-NOU-GURA PADINII 9 

99.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADA UMBRA" IANCA 54 

100.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCA 5 

101.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTELU 1 

102.  LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU 46 

103.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRICENI 2 

104.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ IANCU JIANU 47 

105.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICOANA 25 

106.  SCOALA PRIMARA FLORU 3 

107.  SCOALA PRIMARA URSOAIA 1 

108.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI 102 

109.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IPOTESTI 11 

110.  LICEUL TEHNOLOGIC ”TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE 1 

111.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALIMANESTI 33 

112.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALIMANESTI 14 

113.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE 14 

114.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ LELEASCA 36 

115.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LELEASCA 6 

116.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI 23 

117.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOBICESTI 3 

118.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGĂRITEȘTI 94 

119.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACOVITA 2 

120.  SCOALA PRIMARA VOINEASA 26 

121.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPESCU" MĂRGINENI SLOBOZIA 5 

122.  SCOALA PRIMARA JITARU 1 

123.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRUNȚEI 37 

124.  SCOALA GIMNAZIALA BALANESTI 11 

125.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂEȘTI 6 

126.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUSCA 2 

127.  SCOALA PRIMARA BUSCA 9 

128.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIHAESTI 8 

129.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILCOVU DIN DEAL 35 

130.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ULMI 6 

131.  SCOALA PRIMARA ULMI/MILCOV 6 
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Nr. 
crt. 

Denumire Unitate Învățământ 
Număr 

beneficiari 

132.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORUNGLAV 27 

133.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MORUNGLAV 1 

134.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILENI 72 

135.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BACEA 1 

136.  SCOALA GIMNAZIALA BACEA 22 

137.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOVILENI 5 

138.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU 54 

139.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA 49 

140.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBOGA 20 

141.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPORELU 29 

142.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPTAȘI-MĂGURA 25 

143.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORLEA 58 

144.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ORLEA 6 

145.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS 64 

146.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OSICA DE JOS 18 

147.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERIEȚI 26 

148.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIERLESTII DE SUS 2 

149.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PERIETI 3 

150.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PERIETII DE SUS 2 

151.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIATRA 8 

152.  LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT 95 

153.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BISTRITA 1 

154.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRȘCOVENI 43 

155.  SCOALA GIMNAZIALA OLARI 74 

156.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘOIU 15 

157.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ POBORU 22 

158.  SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU 38 

159.  SCOALA PRIMARA SEACA 11 

160.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGANU 44 

161.  LICEUL "ȘTEFAN DIACONESCU" POTCOAVA 39 

162.  GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT POTCOAVA 1 

163.  SCOALA PRIMARA FALCOIENI 3 

164.  SCOALA GIMNAZIALA SINESTI 7 

165.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDEA 19 

166.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL REDEA 5 

167.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA 73 

168.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROTUNDA 7 

169.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEȘTI 23 

170.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JIENI 1 

171.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUSANESTI 16 

172.  SCOALA PRIMARA RUSANESTI 21 

173.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIȘOARA 35 

174.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLAVICENI 5 
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Nr. 
crt. 

Denumire Unitate Învățământ 
Număr 

beneficiari 

175.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCARISOARA 14 

176.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHITU 13 

177.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRECI-SCHITU 2 

178.  ȘCOALA PRIMARĂ GRECI-SCHITU 11 

179.  SCOALA PRIMARA LISA 8 

180.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COCULESCU" SCORNICEȘTI 2 

181.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA 29 

182.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEACA 8 

183.  COLEGIUL NAȚIONAL "ION MINULESCU" SLATINA 15 

184.  COLEGIUL NAȚIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA 2 

185.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SLATINA 2 

186.  
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SPIRU VERGULESCU" 
SLATINA 

1 

187.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 5 SLATINA 3 

188.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 6 SLATINA 1 

189.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATU-NOU / SLATINA 2 

190.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 13 SLATINA 1 

191.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA 15 

192.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLATINA 12 

193.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SLATINA 1 

194.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE IORGA" SLATINA 2 

195.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLĂTIOARA 7 

196.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SLATIOARA 3 

197.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOICĂNEȘTI 73 

198.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS 29 

199.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE JOS 3 

200.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE SUS 3 

201.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE SUS 46 

202.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ STUDINA 112 

203.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STUDINITA 7 

204.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU POPOVICI" ȘERBĂNEȘTI 37 

205.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 59 

206.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCA NOUA 1 

207.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTULEȘTI 5 

208.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TESLUI 11 

209.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMANITA 24 

210.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LEONIDA MARINEANU" TIA MARE 2 

211.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTLOGENI 5 

212.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPANA 28 

213.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOPANA 11 

214.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN 57 

215.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN 21 

216.  LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI 11 
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Nr. 
crt. 

Denumire Unitate Învățământ 
Număr 

beneficiari 

217.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOBORAȘTI 7 

218.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TUFENI 4 

219.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE 47 

220.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDASTRA 53 

221.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDĂSTRIȚA 113 

222.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT-NOU 3 

223.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VADASTRITA 4 

224.  LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI 60 

225.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENI 9 

226.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENI-OLARI 4 

227.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCELE 22 

228.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARCANESTI 3 

229.  SCOALA PRIMARA BARCANESTI 14 

230.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VÂLCELE 6 

231.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA NOUĂ 43 

232.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISINA NOUA 11 

233.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIAN DIȚULEASA" VITĂNEȘTI 33 

234.  SCOALA PRIMARA BRANISTE 10 

235.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDILA 53 

236.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPENI 78 

237.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROPSANI 5 

238.  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VULPENI 9 

239.  ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULTUREȘTI 7 

240.  SCOALA PRIMARA DIENCI 5 

241.  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VLANGARESTI 3 

TOTAL 5063 

 

3.5  Asigurarea egalității de șanse și facilitarea accesului la educație 
Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere 

să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. 
Egalitatea de şanse are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața 
economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi 
aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate 
persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, 
în funcţie de nevoile sale specifice – evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – 
care să creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. 

Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au avut ca 
obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază 
pentru toţi indivizii, educaţia de tip „A doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul 
educativ, integrarea educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel 
încât să se extindă situaţiile de învăţare. 
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Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor 
elevilor se dovedeşte a fi educaţia incluzivă, ale cărei principia au fost aplicate și în sistemul 
de învățământ preuniversitar din județul Olt, și anume: 

- dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii şanselor;  
- nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe 

motive de rasă,religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; 
- şcoala se adaptează la nevoile elevilor;  
- diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi 

diversitate, şi nu o problemă.  
În implementarea activităților educative formale/nonformale în unitățile de învățământ 

din județul Olt s-a ținut seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor 
incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii 
defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale 
abilitate. 

În anul școlar 2021 – 2022, la nivelul județului Olt au fost implementate următoarele 
Programe care au facilitat accesul la educație, oferind posibilitatea egalității de șanse pentru 
elevi/tineri din medii socio-economice dezavantajate: 

a) Programul “A doua șansă” 
Referitor la implementarea Programului „A doua șansă” în anul școlar 2021 - 2022, 

acesta s-a desfășurat în douăsprezece unități de învățământ din mediul rural și urban, având 
clase atât la învățământul primar, cat și pentru învățământul secundar inferior, totalizând un 
număr de 799 cursanți, din care 132 cursanți ADS primar și 647 cursanți ADS secundar inferior. 

Pentru verificarea modului în care se implementează programul, în anul școlar 2021 – 
2022, a fost realizată o  inspecție tematică, cuprinsă în Graficul de monitorizare și control al 
I.S.J. OLT, la o unitate de învățământ din județ care a derulat Programul „A doua șansă”, 
conform tabelului de mai jos: 
     

Nr. 
crt. 

Semestru
l 

Tipul inspecției Obiective 
Unități școlare 
inspectate 

1. 
 
I 

 
Inspecţie 
tematică „A 
doua şansă” 

O1 – Respectarea legislaţiei şcolare în 
unitatea de învăţământ cu privire la 
Programul “A doua şansă” 
O2 –Verificarea actelor de studii 
eliberate absolvenţilor Programului 
“A doua şansă” 
 

 
Şcoala 
Gimnazială 
Nr.1 Slatina 
 

  
De asemenea, în inspecțiile școlare generale cuprinse în Graficul de monitorizare și control al 
ISJ Olt pentru anul  școlar 2021 – 2022, au fost verificate aspectele legate de facilitarea 
accesului la educație pentru  elevii din medii socio-economice dezavantajate. 

b) Programul - pilot “Masă caldă” 
În anul școlar 2021 - 2022, implementarea Programului - pilot „Masă caldă”, de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat, s-a realizat 
în trei unități de învățământ din județul Olt, în perioada martie - iunie 2022: 
● Școala Gimnazială Osica de Jos: - 30 preșcolari 
                                                            - 58 elevi nivel primar 
                                                             - 50 elevi nivel gimnazial 
● Școala Gimnazială Alunișu: - 20 preșcolari 
                                                    - 36 elevi nivel primar 
                                                    - 34 elevi nivel gimnazial 
● Școala Gimnazială Leleasca: - 17 preșcolari 
                                                      - 28 elevi nivel primar 
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                                                     - 28 elevi nivel gimnazial, 
școli care se găsesc la pozițiile 101, 102 și 103 din Anexa la O.U.G. nr. 91/19.08.2021.  
În vederea implementării programului-pilot, la nivelul unităților de învățământ selectate, toate 
acțiunile s-au derulat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 
Scopul și obiectivele programului, pe parcursul pilotării acestuia,  au fost îndeplinite. 
În urma rapoartelor transmise de către unitățile școlare care au implementat Programul- pilot, 
reiese că acesta  a contribuit la atingerea indicatorilor educaționali: 
- a fost oportun / favorabil pentru preșcolarii si elevii din unitățile de învățământ, având în 
vedere situația precară socio-economică a localităților, numărul mare al beneficiarilor care 
provin dintr-un mediu social defavorizat, familii monoparentale, fără loc de muncă etc. 
- a crescut participarea școlară; 
- copiii din grupurile vulnerabile au început să aibă mai puține absențe; 
- copiii din grupurile vulnerabile și-au îmbunătățit rezultatele școlare. 

3.6  Învățământ special și special integrat 

Disciplina  Învățământ special și special integrat 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei//compartimentului 

1.1 Număr norme 
didactice în anul școlar 
2021 - 2022 

97  (74- CSEI, 23- SPS) 

1.2 Număr cadre 
didactice titulare 

77 

1.3 Număr cadre 
didactice/grade didactice 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă   
Grad didactic I - 45 
Grad didactic II - 11 
Definitivat - 17 
Fără grad didactic - 6 

Școala Profesională Specială 
Grad didactic I - 16 
Grad didactic II - 1 
Definitivat - 2                                                               
Fără grad didactic - 4 

- debutanți 10 

- definitivat 19 

- grad didactic II 12 

- grad didactic I 61 

1.4 Număr cadre 
didactice necalificate 

20 suplinitori 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

2.1 Număr inspecții 
realizate de inspectorul 
școlar 

28 

2.1.1 Număr 
inspecții de specialitate 

18 

2.1.2 Număr 
inspecții tematice 

12 

2.1.3 Număr 
inspecții școlare generale 

- 

2.2 Număr inspecții 
realizate de către 
metodiști 

17 
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2.2.1 Număr 
inspecții de specialitate 

17 

2.2.2 Număr 
inspecții tematice 

- 

2.2.3 Număr 
inspecții școlare generale 

- 

3. Curriculum școlar - constatări în cadrul inspecțiilor   

3.1Aspecte pozitive 

- realizarea adaptărilor curriculare, a conținuturilor 
disciplinelor școlare în funcție de particularitățile elevilor cu 
CES integrați în învățământul de masă, în vederea predării 
diferențiate ( învățământ special integrat); 
- utilizarea noilor programe școlare pentru învățământ special, 
respectiv a Reperelor metodologice pentru aplicarea 
curriculumului la clasa a IX-a, învățământ profesional special, 
în anul școlar 2021-2022, Domeniul de pregătire de bază: 
Agricultură, Discipline de cultură tehnică,   adaptate 
realităților educaționale  specifice elevilor cu CES;                                                                                             
- utilizarea PIP-urilor în activitatea didactică și a PSI-urilor, 
instrumente utile în cunoașterea particularităților elevilor cu 
CES. 

3.2Aspecte care necesită 
îmbunătățire 

- creşterea interesului familiei pentru pregătirea şcolară a 
copiilor sau pentru colaborarea cu şcoala; 
- realizarea de proiecte din fonduri europene (CSEI Balș); 
- dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamentele necesare 
copiilor, elevilor cu CES/dizabilităţi; 
- activităţi specifice care să evidenţieze rolul copiilor, elevilor 
cu CES şi/ sau dizabilităţi, atât în şcoală, cât şi în societate. 

3.3Cauze identificate - lipsa manualelor şcolare şi a auxiliarelor didactice. 
4. Demersul didactic /activitățile de învățare observate 

4.1Aspecte pozitive 

În ceea ce privește activitatea la clasă, cadrele didactice 
itinerante şi de sprijin  au avut în vedere elaborarea și 
realizarea planurilor de intervenție personalizată, precum și 
adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la 
clasă; 
- colaborarea optimă cu întregul corp profesoral al unităților 
de învățământ în care sunt înscriși elevii cu CES, în vederea 
realizării unei integrări în întregul colectiv al școlii. Cadrele 
didactice itinerante şi de sprijin manifestă interes pentru 
perfecţionarea continuă. 
Activitatea didactică a fost planificată în concordanță cu 
structura stabilită. 
Au fost prezentate  proiecte didactice bine elaborate și 
detaliate; proiectarea activităţii a fost în concordanţă cu 
cerinţele programei şcolare din învăţământul special. 
- metodele didactice au fost bine selectate, un accent deosebit 
a fost pus pe metodele activ- participative.   
- s-au utilizat strategii didactice interactive, integrând eficient 
mijloace de învăţământ diverse. 
Cadrele didactice de psihopedagogie specială  manifestă 
interes pentru perfecţionarea continuă 

4.2 Aspecte care 
necesită îmbunătățire 

- participarea la cursuri de formare conform nevoilor cadrelor 
didactice; 
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- antrenarea tuturor elevilor în precesul didactic, în funcție de 
particularitățile educaționale ale  fiecăruia. 

4.3 Cauze identificate Lipsa fondurilor pentru activitatea de formare. 

5. Activități/manifestări coordonate la nivel județean 

Activitatea metodiștilor 

La nivelul compartimentului învățământ special și special 
integrat, în anul școlar 2021-2022, și-au desfășurat activitatea 
17 profesori metodiști.        Aceștia au efectuat  inspecţii 
curente şi speciale pentru gradele didactice, inspecţii de 
specialitate la şcolile arondate, precum și diverse activităţi 
metodice. Rapoartele referitoare la activităţile metodice şi 
inspecţiile efectuate în şcolile arondate, care conțin diagnoza 
mediului intern și extern, fişele de asistenţă la lecţie, fişele 
pentru inspecţiile de specialitate și fișele de monitorizare au 
fost transmise inspectorului de specialitate. 

Activitatea membrilor 
consiliului consultativ 

La nivelul compartimentului învățământ special și special 
integrat, în cadrul Consiliului Consultativ, în anul școlar 2021-
2022, și-au desfășurat activitatea  9 membri. Aceștia au 
participat la activitățile specifice compartimentului: 
verificarea și  avizarea  Resurselor educaționale deschise,  
implicarea în activitatea de evaluare a dosarelor de gradație 
de merit, organizarea concursurilor pe disciplină, colaborarea 
permanentă cu inspectorul de specialitate. 

Cercuri pedagogice 

Organizarea Cercurilor pedagogice ale cadrelor didactice din 
învățământul special și special integrat, având ca temă: 
„Specificul procesului instructiv-educativ la copiii cu CES”, 
activitate metodico-științifică desfășurată online în data de 
18.11.2021, semestrul I, respectiv Excursie tematică, Serbia, 
Kladovo, 14 aprilie 2022, semestrul al II-lea. 

6. Analiza SWOT a disciplinei/compartimentului 

6.1 Puncte tari 

- 18 unităţi de masă care integrează elevi cu deficienţe (CES)-
şcoli integratoare; 
- 205 de elevi din învăţământul de masă integrați individual și 
care urmează curriculumul școlii de masă cu servicii 
educaţionale de sprijin, conform OMECTS 5574/2011; 
- personal didactic calificat şi interesat de  perfecţionarea în 
domeniul educaţiei speciale şi psihologiei; 
- derularea programelor de parteneriat educaţional în cadrul 
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC); 
- programe/proiecte pentru creşterea calităţii învăţământului 
special şi special integrat şi asigurarea accesului la educaţie a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu  CES/dizabilităţi; 
- locurile speciale alocate elevilor  cu CES în învățământul 
liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în  
învățământul dual de stat. 

6.2 Puncte slabe 

- cadre didactice itinerante şi de sprijin prea puţine, în raport 
cu numărul elevilor cu dizabilităţi şi/sau CES existenţi în şcoala 
de  masă; 
- lipsa manualelor şcolare şi a auxiliarelor didactice; 
- neparticiparea tuturor elevilor cu dizabilităţi şi/sau CES la 
forme educaţionale specifice; 
- lipsa mediatorilor şcolari; 
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- lipsa echipamentelor şi a softurilor asistive necesare unui 
mediu educaţional adaptat copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale;   
- scăderea rolului familiei ca partener educaţional;   
- lipsa atelierelor protejate; 
- imaginea persoanei cu dizabilităţi în societate; 
- reticenţă din partea unor părinţi ai elevilor din clasele în care 
sunt integraţi elevi cu dizabilităţi şi/sau CES; 
- lipsa resurselor pentru dotarea cabinetelor de sprijin pentru 
elevii cu CES din şcolile de masă. 

6.3 Oportunități 

- integrarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES în învăţământul 
de masă; 
- acordarea alocaţiei de hrană elevilor cu dizabilităţi şi/sau CES 
integraţi în învăţământul de masă (HG 564/2017); 
- existenţa unor programe de formare continuă pentru cadrele 
didactice; 
- participarea elevilor la concursurile şi competiţiile specifice 
(artistice şi sportive).  

6.4 Amenințări 

- scăderea populației școlare; 
- dificultăți în integrarea elevilor cu CES și/sau dizabilități în 
școala de masă; 
- inserţia socio-profesională a absolvenţilor proveniţi din 
categoria elevilor cu CES și/sau dizabilități. 

7. Priorități ale disciplinei/ compartimentului în anul școlar 2022 - 2023 

- Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul preșcolar 
și gimnazial, în vederea eliminării elementelor care ar putea accentua criză de adaptare a 
elevilor la trecerea de la un nivel de învățământ la altul (preșcolar-primar- gimnazial-liceal). 
- Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor 
educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice 
și diminuării riscului de analfabetism funcțional. 
- Organizarea unor activități de monitorizare și consiliere pentru aplicarea noilor programe 
pentru învățământul preșcolar și gimnazial și pentru sporirea calității educației, atât de la 
nivelul Ministerului Educației, cât și de către fiecare inspectorat școlar din țara, precum și 
abilitarea curriculară, aplicând noile programe în vigoare, conform prevederilor aplicând 
noile programe în vigoare, conform prevederilor OMEN nr.3702/21.04.2021. 
- Asigurarea calității evaluării (evaluarea continuă și prin examenele naționale), având ca 
reper noile programe și prevederile din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare.       
- Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul unității de învățământ în scopul asigurării calității 
procesului de învățământ în scopul asigurării calității procesului instructiv- educativ, cu 
accent pe: 
- prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevului la trecerea de la învățământul primar 
la învățământul gimnazial și de la învățământul gimnazial la învățământul liceal; 
- măsuri vizând prevenirea și reducerea absenteismului și a abandonului școlar; 
- tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării astfel încât să se asigure 
progresul școlar al tuturor elevilor; 
- parcurgerea integrală a programei/programelor școlare în vigoare, în vederea atingerii 
standardelor naționale, reflectate în nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în 
rezultatele obținute la examenele naționale; 
- aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare și pentru 
pregătirea succesului social, în momentul integrării absolvenților pe piața muncii. 
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  * Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe 
discipline de studiu/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la 
clasă, evaluarea la examenele naționale și la competițiile școlare, în parteneriat cu centrele 
de formare județene (CCD) și pentru participarea profesorilor la stagiile de formare 
Erasmus+. 
   * Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2022-2023, 
noutăți, puncte critice, măsuri și acțiuni generate de acestea: 
- Ordinul ME nr. 3505/31 martie 2022 privind structura anului școlar 2022-2023; 
- Ordin 6552_2011evaluarea_asist_psihoeducationala_orientare_scolara_profesionala_CES 
- Ordin 5575_2011scolarizare la domiciliu și înființare grupe în spital; 
- Ordin 5575_Metodologie - cadru_ școlarizarea la domiciliu; 
- Ordin 5574_2011_Ordin și Metodologie servicii sprijin educațional tinerii CES integrați în 
învățământul de masă. 

 

3.7.  Minorități naționale 
Inspectoratul Școlar Județean Olt și-a desfășurat activitatea pentru sprijinirea învăţământului 
în limbile minorităţilor naţionale, în baza L.E.N. nr. 1/2011, secțiunea a 12-a, art. 45-46 și a 
O.M.E.C.T.S. Nr. 5671/10.09.2012. Conform prevederilor O.M.E.C.T.S. Nr. 5671/10.09.2012, 
Art. 33, învăţământul în limba maternă se asigură numai dacă există cereri în acest sens, la 
unităţile de învăţământ. La nivelul județului Olt, în anul școlar 2021-2022, au studiat limba 
maternă un număr de 855 de  elevi. În limba maternă rromani au studiat 22 de preșcolari. 
Dintre cei 855  elevi de etnie rromă care studiază limba maternă rromani, 211  elevi din clasele 
VI-VII au studiat și disciplina Istoria și tradițiile rromilor. 
 
Unitățile de învățământ care asigură studiul limbii materne sunt: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ Limba studiată Nr. clase 

1. Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia Limba rromani 3 

2. Școala Gimnazială Piatra Limba rromani 9 

3. Școala Gimnazială  Grădinari Limba rromani 9 

4. Școala Gimnazială nr 1 Balș Limba rromani 9 

5. Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu’’ 
Caracal 

Limba rromani 9 

6. Liceul Tehnologic Drăgănești Olt Limba rromani 9 

7. Liceul Tehnologic Piatra Olt Limba rromani 9 

TOTAL  57 

 
Inspectoratul Școlar Judeţean Olt a continuat și în anul școlar 2021-2022 activităţile pentru  
incluziunea școlară a elevilor rromi. Incluziunea școlară a elevilor de etnie rromă reprezintă o 
direcţie constantă de acţiune a I.S.J. Olt. Un rol important în incluziunea școlară a elevilor 
rromi îl au mediatorii școlari. Aceștia funcționează în baza O.M.E.C.T. nr.1539/19.07.2007 
privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar. 
Unitățile de învățământ în care funcționează mediatorul școlar sunt: Școala Gimnazială „Virgil 
Mazilescu” Corabia, Școala Gimnazială Grădinari, Școala Gimnazială Piatra, Școala Gimnazială 
Scărișoara, Liceul Tehnologic „Constantin Filipescuˮ Caracal, Liceul Tehnologic Piatra-Olt, 
Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt, Liceul Tehnologic Iancu Jianu, Școala Gimnazială Nr. 1 Balș, 
Școala Gimnazială Nr. 1 Slatina. Cu sprijinul acestora s-au implementat măsuri de cuprindere/ 
integrare/ includere  în învăţământul obligatoriu  a copiilor/ tinerilor şi adulţilor care nu sunt 
cuprinşi în sistemul de învăţământ/ care au părăsit şcoala de timpuriu, identificaţi din mediile 
defavorizate. 
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Măsuri Indicatori 

Înscrierea copiilor la grădiniță și în clasa 
pregătitoare 

45  copii înscriși/reînscriși la grădiniță 
94 copii înscriși la clasa pregătitoare 

Crearea bazei de date cu numărul elevilor 
romi în sistemul educațional 

466 elevi cuprinși în învățământul primar  
389 elevi cuprinși în învățământul gimnazial 
111 elevi în învățământul liceal și profesional 
de stat 

Crearea unei baze de date cu informații 
privind numărul de elevi ce urmează să fie 
admiși în învățământul liceal de stat și în 
învățământul profesional cu durata de 3 ani 
și în învățământul superior de stat 

90 elevi rromi din clasa a VIII-a, identificați 
pentru admiterea în învățământul liceal și  
profesional de stat pentru anul școlar 2022-
2023. 
21 elevi rromi, din clasa a XII-a, identificați 
pentru admiterea în învățământul 
universitar. 

Alocarea a 1-2 locuri  la fiecare clasă a IX-a, 
profil şi specializare, pentru anul şcolar 2022-
2023 de către I.S.J. Olt 

92 de locuri alocate în învățământul liceal 
40 de locuri alocate în învățământul 
profesional de stat 

 Organizarea de evenimente și desfășurarea 
de proiecte educaționale  care să contribuie 
la creșterea stimei de sine a elevilor rromi 

Organizarea de evenimente în școlile în care 
se studiază limba rromani și Istoria și 
tradițiile minorității rrome: 
- 20 Februarie – Dezrobirea rromilor 
- 8 aprilie - Ziua Internațională a rromilor; 
- 16 iunie -  Ziua limbii rromani 
 
În anul școlar s-au derulat următoarele 
proiecte: 
- Liceul Tehnologic „C-tin Filipescu”  –
Parteneriat activ în combaterea excluziunii și 
sărăciei în comunitatea marginalizată din 
municipiul Caracal 
-Liceul Tehnologic „C-tin Filipescu”- Proiect 
în cadrul Programului de cooperare elvețiano-
român REVIS 

Menținerea programului ,,A doua șansă” , 
prin includerea în rândul beneficiarilor a 
persoanelor de etnie romă 

Unitățile de învățământ  care derulează 
programul:  
- Liceul Tehnologic „Constantin Filipescuˮ 
Caracal 
- Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” 
Corabia 
 

 
Organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale pentru elevii aparținând 
minorităților naționale în anul școlar 2021-2022 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Competiția Locul 
desfășurării 

Număr elevi 
participanți 

1. Limba rromani Olimpiada națională de limba 
rromani 

Alba - Iulia 3 

2. Istoria și 
tradițiile 
rromilor 

Concursul national de Istoria 
și tradițiile rromilor 

Rm.- Vâlcea 1 
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CAPITOLUL AL IV-LEA - ACTIVITATEA CASEI CORPULUI 
DIDACTIC OLT 
 

1. Raport  narativ  
În anul școlar 2021-2022, activitatea Casei Corpului Didactic Olt s-a desfășurat având la 

bază strategia de dezvoltare proiectată în baza diagnozei mediului intern şi extern și a analizei 
de nevoi personale şi instituţionale în ceea ce priveşte formarea continuă şi dezvoltarea 
resurselor umane la nivel de judeţ corelate cu obiectivele Inspectoratului Școlar Judeţean Olt 
şi strategia de dezvoltare instituţională pe termen lung, respectând reglementările în vigoare.  

Obiectivele asumate prin Planul Managerial al Directorului și prin Planul de Dezvoltare 
Instituțională, care au stat la baza strategiei privind activitățile de formare continuă au fost 
următoarele: 

 
2. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar 

general, pentru anul şcolar 2021-2022. 
O.G.1 Creșterea calității formării continue prin diversificarea ofertei de formare adaptată 
nevoilor reale ale personalului didactic din județul Olt. 

O.S.1 Identificarea nevoilor de formare a personalului din învățământul preuniversitar 
pentru anul 2021-2022 
O.S.2 Avizarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2021-2022 
O.S.3 Promovarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2021-2022 
O.S.4 Coordonarea înscrierilor la activitățile de formare și perfecționare din anul școlar 
2021-2022 
O.S.5 Implementarea activităților de formare în anul școlar 2021-2022 

O.G. 2 Asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală şi profesională a 
personalului didactic din județul Olt 

O.S.1 Eficientizarea activității specifice centrelor de documentare şi informare şi 
bibliotecilor școlare 
O.S.2 Coordonarea metodologică a responsabililor cu dezvoltarea profesională 
O.S.3 Dezvoltarea bazei materiale a Casei Corpului Didactic Olt 
O.S.4 Dezvoltarea profesională şi personală a angajaților Casei Corpului Didactic Olt în 
domeniile specifice. 

O.G.3 Monitorizarea şi evaluarea impactului activităților de formare continuă asupra 
calității actului educațional. 

O.S.1 Evaluarea impactului formării continue asupra actului educațional 
O.S.2 Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue 
O.S.3 Colectarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022 

O.G.4 Consolidarea rolului C.C.D. Olt în formarea continuă ca principal ofertant de 
programe de formare continuă  în concordanță cu nevoile profesionale ale cadrelor 
didactice 

O.S.1 Asigurarea accesului cadrelor didactice la programele derulate prin proiectele 
strategice ale IŞJ/CCD Olt 
O.S.2 Utilizarea platforme educaționale proprii pentru desfășurarea programelor de 
formare în sistem on-line 
O.S.3 Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu celelalte CCD-uri din țară pentru 
asigurarea unui schimb de bune practici 
O.S.4 Dezvoltarea parteneriatelor internaționale în domeniul formării profesionale 
O.S.5 Editarea de publicații şi de materiale didactice şi informative 

O.G.5 Creșterea capacității instituționale pentru îmbunătățirea calității şi diversificarea 
ofertei de formare, plecând de la aspecte locale specifice şi de la cerințele generate de 
prioritățile naționale de dezvoltare a învățământului. 

O.S.1 Asigurarea unor activități de formare continuă diversificate 
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O.S.2 Sprijinirea derulării activităților de formare/perfecționare privind combaterea 
absenteismului şi violenței în școală 
O.S.3  Desfășurarea unor activități care să faciliteze dezvoltarea competențelor de 
evaluare ale cadrelor didactice 
 
3. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor 

umane. 
În calitatea sa de principal furnizor de formare continuă pentru cadrele didactice din 

județ, Casa Corpului Didactic Olt a avut ca prioritate asigurarea unui cadru favorabil de 
desfășurare a activităţilor de formare a cadrelor didactice din judeţ şi adaptarea conţinuturilor 
programelor de formare pentru a se asigura pregătirea profesională pentru trecerea de la un 
curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la unul flexibil, axat pe dezvoltarea de competenţe 
relevante pentru piaţa muncii. În același timp s-a avut în vedere nevoia crescută de formare a 
cadrelor didactice în domeniul utilizării instrumentelor T.I.C. în procesul de învățământ, dar și 
pentru realizarea resurselor educaționale deschise. Pentru a realiza o proiectarea coerentă a 
activităţilor derulate prin C.C.D. Olt, s-au avut în vedere rezultatele studiului analizei de nevoi 
şi realizarea practică a obiectivelor strategice ale I.S.J. Olt din domeniul dezvoltării resurselor 
umane.  

 
4. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. 

Argumente/comentarii. 
Din analiza SWOT rezultă că programele de formare oferite de C.C.D. Olt au avut un 

impact considerabil asupra nevoii de formare a cadrelor didactice. Un număr semnificativ de 
cadre didactice tinere au beneficiat de programe de formare în scopul permanentizării lor în 
cadrul sistemul educațional din județul nostru, totodată cadrele didactice interesate de 
obținerea creditelor profesionale au fost cuprinse în programele de formare acreditate 
solicitate, iar celelalte, au participat la toate activitățile educative propuse.  

Având în vedere atât obiectivele proiectate, cât şi direcţiile orientative stabilite, s-a 
urmărit diversificarea oportunităților de formare astfel încât oferta de formare să corespundă 
unei categorii cât mai diversificate de cadre didactice, avându-se în vedere interesul crescut 
pentru implementarea T.I.C. în procesul educativ, valorizarea unor competențe și conținuturi 
dezvoltate în cadrul proiectelor europene, dar și asigurarea unei distribuiri echitabile în 
teritoriu, inclusiv furnizarea programelor de formare în format on-line, pentru a permite o 
accesul la formarea continuă a tuturor cadrelor didactice, și, implicit, o mai bună pregătire a 
elevilor din şcolile judeţului Olt. 

 
5. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi 

incluse în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2022-2023). 
Măsurile ameliorative privind activităţile care vor fi aplicate în anul şcolar 2022-2023, 

după analiza chestionarelor de impact, studiul raportului de activitate pentru şcolar 2021-2022, 
studiul analizei diagnostice a Inspectoratului Școlar Județean Olt privind activitatea didactică 
din unităţile de învăţământ anul şcolar 2021-2022, studiul rapoartelor formatorilor şi a 
chestionarelor formabililor, se va concretiza într-un plan de sprijin, care va avea:  obiective,  
acţiuni de sprijin,  activităţi,  responsabili,  termene.  

Pentru eficientizarea colaborării cu personalul didactic din reţea (întâlniri, instruiri), și 
în special cu responsabilii cu formarea din unităţile şcolare, se va avea în vedere: 

o adaptarea indicatorilor proiectaţi iniţial;  
o respectarea termenelor prevăzute prin proiectare; 
o promovarea egalităţii de şanse şi de acces la formare continuă a tuturor 

cadrelor didactice din judeţ;  
o dezvoltarea resurselor informatice (site, platformă de învățare on-line) pentru a 
răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice și contextului actual de desfășurare 
a procesului educativ; 
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o adaptarea programelor de formare la cerințele și nevoile de formare ale cadrelor 
didactice; 
o identificarea unor noi parteneri educaționali și realizarea unor parteneriate 
menite să crească valoarea activităților oferite; 
o diseminarea frecventă a informaţiilor legate de activitatea instituţiei şi de 
valorizarea rezultatelor prin revista proprie și site-ul C.C.D. Olt;  
o creșterea numărului de activități metodice, științifice și culturale desfășurate în 
mediul rural și în zonele defavorizate; 
o creșterea și diversificarea programelor de formare acreditate furnizate de C.C.D. 
Olt; 
o valorizarea oportunităţilor de dezvoltarea profesională proprie a întregului 
personal din C.C.D. Olt.  
Parteneriatele încheiate cu unităţile de învăţământ vor avea ca scop creşterea gradului 

de participare a cursanţilor din mediul rural la programe de formare continuă şi nu în ultimul 
rând crearea unei reţele informaţionale în vederea eficientizării activităţilor de formare/ 
perfecţionare.  

6. a) Strategiile instituționale specifice aplicate de casele corpului didactic, în anul 
școlar 2021-2022, privind evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor 
didactice din județ la activități de formare continuă/perfecționare.  

În vederea evidenţierii impactului înregistrat în planul activităţilor didactice şi 
educaţionale ca urmare a participării cadrelor didactice la programe şi activităţi de formare 
din oferta de formare a Casei Corpului Didactic Olt, au fost utilizate mai multe instrumente de 
colectare a datelor: 

 chestionar de monitorizare a impactului; 

 chestionar de monitorizare a impactului cursurilor de formare on-line; 

 rapoarte de analiză; 
Chestionarul de monitorizare a impactului formării continue în anul şcolar 2021-2022  

format Google docs, a permis lansarea on-line şi prelucrarea statistică automată a datelor 
statistice. Chestionarul s-a adresat responsabililor de dezvoltare profesională din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Olt. Chestionarul a fost prezentat responsabililor de 
dezvoltare profesională și la întâlnirile online organizate la Casa Corpului Didactic Olt. Link-ul 
spre chestionarul de monitorizare a fost transmis repondenţilor pe adresele de e-mail. Datele 
colectate sunt utilizate pentru elaborarea Studiului privind impactul programelor de formare 
asupra calității activităților didactice, elaborat pentru anul școlar încheiat, la nivelul județului 
Olt.  Răspunsurile şi datele statistice relevate de aceste chestionare, sunt centralizate şi 
prelucrate de către responsabilii de program care întocmesc câte un raport privind desfășurarea 
fiecărei activități de formare.  

Pe baza acestor instrumente, precum și în urma discuţiilor purtate de directorul Casei 
Corpului Didactic Olt și de profesorii metodiști cu reprezentanţi ai diferitelor grupuri de interes 
din educaţie (inspectori școlari, directori ai unităţilor de învăţământ, cadre didactice, personal 
didactic auxiliar, reprezentanţi ai elevilor, respectiv ai părinţilor), la finalul anului școlar a fost 
elaborat un raport privind impactul programelor de formare asupra calității activităților 
didactice. 

b) Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care au contribuit la 
creșterea calității actului didactic în unitățile de învățământ din județ. 

Nr. 
crt. 

Activitate realizată în 
parteneriat cu ISJ 

Tipul activității Parteneri 

1. „Mihail Drumeș - Dincolo de 
timp” 

Simpozion Național, 
ediția a XII-a 

Școala Gimnazială 
„Mihail Drumeș” Balș 

2. „Școala și comunitatea locală-
parteneriat pentru colaborare, 
educație și reziliență” 

Simpozion interjudetean Școala Gimnazială 
Izbiceni 
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3. „Rolul științelor exacte în 
educarea elevilor în contextul 
dezvoltării durabile” 

Simpozion județean, 
ediția a II-a 

Liceul Teoretic „Ioniță 
Asan” Caracal 

4. „Sănătatea, componentă 
esențială a vieții” 

Simpozion 
interjudețean, ediția a 
VI-a 

Școala Gimnazială Nr. 1 
Slatina/ Grădinița cu 
Program Prelungit Nr. 4 
Slatina 

5. „Chimia verde-chimia durabilă” Simpozion Județean, 
ediția I 

Liceul Tehnologic 
„Alexe Marin” Slatina 

6. „Eugen Ionescu – prima sută de 
ani” 

Simpozion național, 
ediția a VII-a 

Școala Gimnazială 
„Eugen Ionescu ”Slatina 

 
c) Activități de monitorizare a impactului participării cadrelor didactice la cursuri de 
formare continuă realizate de CCD/ de ISJ/ CCD în colaborare cu ISJ.  

 Verificarea activității responsabilului cu formarea continuă și a bazei de date privind 
formarea continuă a cadrelor didactice (grade didactice, cursuri de formare, cursuri 
postuniversitare); 

 Conceperea și administrarea chestionarelor referitoare la impactul cursurilor de formare 
desfășurate on-line și off-line pe parcursul anului școlar 2019-2021, asupra participanților; 

 Întâlniri online sau vizite la fața locului și consiliere în domeniul practicilor educaționale și 
didacticii disciplinei; 

 
d) Inspecții tematice desfășurate fizic/online în unități de învățământ din județ la care au 
participat directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul casei corpului didactic. 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ în 

care s-a 
desfășurat 
inspecția 

Modul de 
desfășurare
fizic/online 

Data 
desfășurării 
inspecției 

Tema 
inspecției 

Persoana 
din cadrul 
CCD, care 

a 
participat 

la 
inspecție: 
director/ 
profesor 
metodist 

Numele și 
prenumel

e 
 

1. 
Liceul 
Tehnologic 
Iancu Jianu 

Fizic  15.02.2022 

Verificarea 
activității 
responsabi-
lului cu 
formarea 
continuă 

Profesor 
metodist  

Predescu 
Ecaterina 
Ionela 

 
TOTAL 

INSPECȚII 
1     

 
7. Date/ informaţii privind instituţia şi activitatea desfăşurată: 
A. Prezentare instituţională 
a) Date de identificare:  

Denumirea instituției Casa Corpului Didactic Olt 

Adresa poştală completă  Str. Ionașcu, nr. 38, Slatina, jud. Olt, cod 
230081 

Tel/fax 0249.406 103 
0249.406 203 
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Adresa e-mail (instituţie) oltccd@gmail.com  

Adresa e-mail (director) dnicolescu1@gmail.com  

Adresa site http://ccdolt.ro/index.php 

Sediu propriu Da  

 
b) Resurse umane: gradul de acoperire a posturilor aprobate prin statul de funcţii; 

situaţia va fi prezentată pe categorii de personal (personal didactic: director, profesor - 
metodist; personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, administrator financiar, 
secretar, personal nedidactic) 

Număr 
posturi 

personal 
didactic 

Total 
personal 
didactic 
încadrat 

Număr 
posturi 

personal 
didactic 
auxiliar 

Total 
personal 
didactic 
auxiliar 
încadrat 

Număr 
posturi 

personal 
nedidactic 

Total 
personal 

nedidactic 
încadrat 

Număr  
total 

posturi 
existent

e 

Total 
personal 
încadrat 

3,5 4 4 4 0 0 8,5 9 

 
c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la casa corpului didactic 

pentru anul școlar 2021-2022 

Nr. posturi 
didactice 
aprobate 
în Statul 
de funcții 

Numele și 
prenumele 
persoanei 
încadrate 

Perioada de 
încadrare 

 
 

Încadrarea s-a făcut prin: 

CALIFICATIV 
acordat 

Obser
vații 

concurs 
detașare în 
interesul 
învățământului 

1 
Bălașa 
Marius 

 concurs  Foarte Bine  

1 
Guraliuc 
Carolina 
Maria 

 concurs  Foarte Bine  

1/2 
Mihuț 
Cristina 

2021-2022  detașare Foarte Bine  

1 
Predescu 
Ecaterina 

2021-2022  detașare Foarte Bine  

TOTAL 3,5 

 
d) Filiale ale CCD 

Unitatea şcolară/ 
Localitatea 

Profesor- metodist responsabil 
(nume şi prenume) 

- - 

TOTAL - 
 

e) Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, 
conform OM 5554/2011, art.14. 

Nr. crt. Localitatea Unitatea şcolară cu bibliotecă 

1.  Slatina Şcoala Gimnazială Nr. 1 

2.  Slatina Şcoala Gimnazială Nr. 3 

3.  Slatina Şcoala Gimnazială Nr. 5 

4.  Slatina Şcoala Gimnazială „Ştefan Protopopescu” 

5.  Slatina Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă” 

6.  Slatina Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” 

7.  Slatina Şcoala Gimnazială „George Poboran” 
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Nr. crt. Localitatea Unitatea şcolară cu bibliotecă 

8.  Slatina Colegiul Naţional „Radu Greceanu” 

9.  Slatina Colegiul Naţional „Ion Minulescu” 

10.  Slatina Liceul Teoretic „Nicoale Titulescu” 

11.  Slatina Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” 

12.  Slatina Liceul Tehnologic „Alexe Marin” 

13.  Slatina Liceul Tehnologic Metalurgic 

14.  Slatina Liceul cu Program Sportiv 

15.  Balş Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 

16.  Balş Şcoala Gimnazială Nr. 1 

17.  Balş Liceul Tehnologic Nr. 1 

18.  Balş Şcoala Gimnazială „Mihail Drumeş” 

19.  Caracal Liceul Teoretic „Ioniţă Asan” 

20.  Caracal Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” 

21.  Caracal Şcoala Gimnazială Nr. 1 

22.  Caracal Şcoala Gimnazială Nr. 2 

23.  Caracal Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” 

24.  Caracal Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” 

25.  Caracal Liceul Tehnologic „Matei Basarab” 

26.  Caracal Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 

27.  Caracal Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

28.  Corabia Liceul Teoretic „A.I. Cuza” 

29.  Corabia Liceul Tehnologic „Danubius” 

30.  Corabia Şcoala Gimnazială „Virgil Mazilescu” 

31.  Corabia Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

32.  Drăgăneşti-Olt Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” 

33.  Drăgăneşti-Olt Şcoala Gimnazială Comani 

34.  Piatra Olt Liceul Tehnologic Piatra Olt 

35.  Piatra Olt Şcoala Gimnazială Piatra 

36.  Scorniceşti Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” 

37.  Scorniceşti Şcoala Gimnazială „Nicolae Coculescu” 

38.  Scorniceşti Şcoala Gimnazială Bircii 

39.  Scorniceşti Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popescu” Mărgineni-Slobozia 

40.  Pleşoiu ŞcoalaGimnazială Pleşoiu 

41.  Redea Şcoala Gimnazială Redea 

42.  Strejeştii de Jos Şcoala Gimnazială Strejeştii de Jos 

43.  Studina ŞcoalaGimnazială Studina 

44.  Vișina Nouă ŞcoalaGimnazială Vişina Noua 

45.  Valea Mare ŞcoalaGimnazială Valea Mare 

46.  Fărcașele Școala Gimnazială Fărcașele 

 TOTAL 46 

 
 
 
 
 
f) Centre de informare şi documentare funcţionale existente în județ: 
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Unitatea şcolară/ 
Localitatea 

Responsabil CDI 
Statutul  

responsabilu-
lui CDI * 

Studii** 

Balș/ Liceul Teoretic 
„Petre Pandrea” Balș 

Rezeanu Mirela 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Bîrza/ Școala 
Gimnazială Bîrza 

Florescu Ramona 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Bobicesti/ Școala 
Gimnazială Bobicești 

Moină Elena 
Mădălina 

Profesor 
documentarist 

Superioare / Facultatea de 
litere 

Brastavățu/ Școala 
Gimnazială Brastavățu 

Barbălată Cristina 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Cilieni/ Liceul 
Tehnologic „Ion 
Popescu Cilieni” Cilieni 

Dragu Daniela 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Colonești/ Școala 
Gimnazială Aviator 
„Alexandru 
Șerbănescu” Colonești 

Buciumeanu Marin 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Găneasa/ Școala 
Gimnazială Găneasa 

Marchidon Camelia Bibliotecar 
Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Gîrcov/ Școala 
Gimnazială Gîrcov 

Dumitrasciuc Nela 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Giuvărăști/ Școala 
Gimnazială Giuvărăști 

Marcu Dragoș 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Inițiere în 
domeniul biblioteconomiei 

Grojdibodu/ Școala 
Gimnazială Grojdibodu 

Rădoi Anca 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Ianca/ Școala 
Gimnazială „Ada 
Umbră” Ianca 

Bogdan Maria Bibliotecar 
Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Iancu Jianu/ Liceul 
Iancu Jianu 

Corbeanu Aurelia Bibliotecar 
Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Izbiceni/ Școala 
Gimnazială Izbiceni 

Nica Mădălina 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Mărunței/ Școala 
Gimnazială Mărunței 

Oprișan Eugenia Bibliotecar 
Medii/ Inițiere în domeniul 
biblioteconomiei 

Oboga/ Școala 
Gimnazială Oboga 

Biolaru Anda 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Osica de Sus/ Liceul 
Teoretic „Ion Gh. 
Roșca” Osica de Sus 

Nițu Emanuel 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Poganu/ Școala 
Gimnazială Poganu 

Piciu Cati 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Potcoava/ Liceul 
„Stefan Diaconescu” 
Potcoava 

Dumitrescu 
Daniela 

Bibliotecar 
Superioare/ Inițiere în 
domeniul biblioteconomiei 

Slatina/ Școala 
Gimnazială „Eugen 
Ionescu” Slatina 

Marin Maria 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Ștefan cel Mare/ 
Școala Gimnazială 
Ștefan cel Mare 

Ortacu Aura 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/
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Unitatea şcolară/ 
Localitatea 

Responsabil CDI 
Statutul  

responsabilu-
lui CDI * 

Studii** 

Stoicănești/ Școala 
Gimnazială Stoicănești 

Nicolescu Elena 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Tia Mare/ Școala 
Gimnazială Tia Mare 

Gîrcoveanu 
Florinela 

Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Traian/ Școala 
Gimnazială Traian 

Țigantis Eugenia 
Luiza 

Profesor 
documentarist 

Superioare / Fac. De Litere 
Bucuresti 

Tufeni/ Liceul 
Tehnologic Tufeni 

Gheacu Mirela Bibliotecar 
Superioare/ Inițiere în 
domeniul biblioteconomiei 

Văleni/ Liceul Văleni Ivănescu Nuțica Bibliotecar Superioare 

Vișina/ Școala 
Gimnazială Vișina 

Minulescu Adrian 
Profesor 
documentarist 

Superioare / Bibliologie și 
știința informarii 

Vitomirești/ Liceul 
Vitomirești 

Radu Elena Bibliotecar 
Superioare/ Inițiere în 
domeniul biblioteconomiei 

TOTAL 27   

 *   - cadru didactic 
      - personal didactic auxiliar ( bibliotecar ) 
 **  - se precizează suplimentar  de formarea iniţială, dacă persoana a absolvit studii care să-i 
permită încadrarea pe post de profesor documentarist 
 
g) Dotarea cu echipamente a instituţiei (număr total existent în insituție) 

Calculator/ 
Laptop 

(nr. buc.) 

TV/ video – 
proiector/ 

camera 
video (nr. 

buc.) 

Co-
pia-
tor 
(nr. 
buc) 

Lami-
nator 
(nr. 
buc) 

Soft 
educațio-
nal (nr. 
buc.) 

Fond de 
carte (nr. 

buc.) 

Alte 
echipa-
mente 

(denumire 
nr. buc.) 

Sursa 
dotării* 

Laptop 
Lenovo P50 – 
22 buc. 
Descktop 
Lenovo – 20 
buc. 

Videopro-
iector Epson 
– EH-TW – 1 
buc 
 

Kyoc
era 
Task
alfa 
5052 
CI- 1 
buc  

   

Multifunc-
țională 
Lexmark 
MX 310 dn – 
1 buc 
Multifunc-
țională 
Lexmark 
CX 410 de – 
2 buc. 

ROSE 

Laptop HP 
250 G6 
Notebook – 
26 buc 

Cameră 
video 
profesională 
Sony Full Hd 
cu geantă 
transport 
Oscar S10 și 
trepied 
Alpha 2800 
Cullmann – 1 
buc 

Multi
func
țio-
nală 
Koni
ka 
Mino
lta 
BizH
ub 
C227 

   

Stație 
grafică 
DELL 
Precision 
5820 cu 
monitor – 1 
buc 
Impriman-
tă Lexmark 
CS720DE – 
1 buc 

CRED  
ID 
118327 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
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Videopro-
iector cu 
ecran 
proiecție 
AcerX1323W
H – 1 buc 

– 1 
buc 

Tablă 
Interactivă 
87" – 1 buc 
Echipa-
ment 
videocon-
ferință 
(telepre-
zență) CS-
KITPLUS-K9 
– 1 buc 
Display TV 
- TV65" – 1 
buc 
Touch-
screen pt 
centrele 
de resursă 
și 
parteneri-
Touch 75" 
(include 
stand 
mobil și 
set black 
box) – 1 
buc 

Desktop- 27 
buc 
(nefuncțio-
nale) 

Videopro-
iector – 3 
buc 
(nefuncțio-
nale) 
Cameră 
video – 1 
buc 
(nefuncțio-
nală) – 1 buc 

Copi
-ator 
– 1 
buc 
ne-
func
țio-
nal 

Lami-
nator 
- 1 
buc. 

- 
Cărți - 
24782 buc. 

 
Buget 
de stat 

      Boxe– 2 buc 

Fonduri 
extra-
bugeta-
re 

 
h) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare) 

 Autoturism Suzuki Vitara, în comodat prin proiectul CRED ID 118327 până în mai 2022. 
 
 

8. Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
a) Programe de formare cu furnizor casa corpului didactic, acreditate de Ministerul 

Educației 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

149 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr.  
credite 

Nr. 
participanţi 

Cost 
total 

** 

Cost 
credit/ 
cursant 

*** 

ACCES la educație 
pentru un viitor sigur 

Nr. 3737/27.04.2021 30 387  18 

CRED - Curriculum 
relevant, educație 
deschisă pentru toți 

Nr. 4737/09.08.2019 30 769  65.21 

Resurse educaționale 
digitale: realizare, 
utilizare, evaluare – 
Formare nivel 2 

Nr. 3306/22.02.2022 12 82  65.21 

Managementul 
implementării 
eficiente a 
curriculumui național. 
MANAGER-CRED. 
Formare nivel 2 

Nr. 3673/02.05.2022 12 106  65.21 

Managementul 
instruirii diferențiate 
în școală 

Nr. 4586/09.08.2017 30 32  16.71 

Profesionalizarea 
managementului în 
învățământul 
preuniversitar 

Nr. 3019/08.01.2018 30 67  18 

Total programe: 6  
Total 
partici-
panți:  

1443  

 
b) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată de Ministerul 
Educației 

Nr. 
crt. 

Teme din categoria 
Durata 
(ore) 

Nr. 
cursanţi 

Cost 
total** 

 

Cost 
ora/ 

cursant
*** 

1. 
Abandonul școlar, problemă a societății 
contemporane 

24 30 24 3908 

2. Dimensiunile educației interculturale 24 24 0 0 

3. 
Educaţia interculturală  și integrarea 
acesteia în sistemul de învățământ 

24 30 0 0 

4. 
Educația online - provocări și soluții pentru 
disciplina religie 

24 33 0 0 

5. Educația parentală în clasa digitală 24 21 0 0 

6. Educația STEM prin învățare experiențială 24 37 0 0 

7. 
Familia și factorii motivaționali implicați în 
reușita școlară a elevilor în procesul 
integrării școlare 

24 30 24 3908 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
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Nr. 
crt. 

Teme din categoria 
Durata 
(ore) 

Nr. 
cursanţi 

Cost 
total** 

 

Cost 
ora/ 

cursant
*** 

8. 
Google Classroom în educația online – 
provocări 

24 29 0 0 

9. 
Importanta activităților educative în 
dezvoltarea copiilor 

24 27 0 0 

10. Inițiere în domeniul arhivării 24 46 24 3908 

11. Inter, multi și transdisciplinar în învățare 24 34 24 3908 

12. 
Managementul activităţilor de dezvoltare a 
creativităţii elevilor în scopul creșterii 
motivației școlare 

24 27 0 0 

13. Managementul clasei de elevi 24 31 0 0 

14. 
Managementul comunicării eficiente în 
organizația școlară 

24 23 0 0 

15. Managementul proiectelor școlare 24 29 24 3908 

16. Predarea  integrată de la teorie la practică 24 25 0 0 

17. 
Promovarea valorilor interculturalității prin 
proiecte școlare 

24 30 0 0 

18. 

Reducerea riscului de abandon școlar prin 
derularea programelor de tip „A doua 
șansă”, „Școală după școală” și 
„Alfabetizare funcțională” în unitățile de 
învățământ preuniversitar 

24 62 0 0 

19. 
Formarea responsabililor cu formarea 
continuă (RFC) din şcoli 

24 146 0 0 

20. 
Siguranța online a elevilor în procesul 
educațional la distanță 

24 58 0 0 

21. 
Stimularea motivațională a elevilor prin 
metode și tehnici de educație formală și 
non-formală 

24 23 0 0 

22. 
Strategiile didactice inovatoare - o cale de 
combatere a abandonului școlar 

24 26 0 0 

23. 
Tehnici de abordare a predării - ȋnvăţării - 
evaluării inovative prin strategii didactice 

24 37 24 3908 

24. Tehnici de comunicare educațională 24 59 0 0 

25. 
Utilizarea metodelor, tehnicilor și 
procedeelor tehnologice inovative de 
eficientizare a învățării 

24 15 0 0 

26. 
Utilizarea tehnologiei web 3.0 în procesul 
educativ 

24 34 0 0 

 
c) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național 

de definitivare în învățământ 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 
Nr. 

cursanţi 

Cost 
total 

** 

Cost 
ora/ 

cursant*
** 

1. 
Pregătirea pentru 
susținerea examenului 
definitivare în 

Cadre didactice 
din 

24 12 0 0 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
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învățământ a cadrelor 
didactice din 
învățământul 
preuniversitar 

învățământul 
preuniversitar 

 
d) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă 
Durata 

 
Nr. 

cursanţi 

Cost 
total 

** 

Cost 
ora/ 

cursant*
** 

1. 

Pregătirea pentru 
susținerea examenului de 
titularizare în 
învățământ a cadrelor 
didactice din 
învățământul primar 

Cadre didactice 
din 
învățământul 
primar 

24 8 0 0 

 
e) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ 

preuniversitar din județ 

Nr. 
crt. 

Tema activității de 
instruire/formare 

Locul 
desfășurării 
activității 

Durata 
 

Nr.  
participanți 

Cost 
total ** 

Cost 
ora/ 
Particip
ant *** 

1. 

Managementul 
implementării eficiente a 
curriculumui național. 
MANAGER-CRED. Formare 
nivel 2 

online 50 125   

 
f) Activități de instruire/ formare a cadrelor didactice care au, la nivelul unităților 

de învățământ preuniversitar din județ, atribuții privind formarea continuă și dezvoltarea 
profesională  

Nr. 
crt. 

Tema activității de 
instruire/formare 

Locul 
desfășurării 
activității/ 
modul de 

desfășurare, 
fizic/online 

Durata 
 

Nr. 
participanți 

Cost 
total ** 

Cost 
ora/ 

Partici
pant 
*** 

1. 
Formarea responsabililor 
cu formarea continuă 
(RFC) din şcoli 

online 24 ore 146   

 Total programe 1  
Total 
participanți 

  

 
g) Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Localitatea 
Titlul 

programului 
Durata 
cursului 

Nr. 
participanţi 

Cost 
total ** 

Cost 
ora/ 

cursant 
*** 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
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Şcoala 
Gimnazială 
Izbiceni 

Importanța activităților 
educative în dezvoltarea 
copiilor 

24 27 0 0 

Școala 
Gimnazială 
Poganu 

Managementul clasei de elevi 24 31 0 0 

Şcoala 
Gimnazială 
Izbiceni 

Managementul comunicării 
eficiente în organizația 
școlară 

24 23 0 0 

Școala 
Gimnazială 
Vlădila 

Strategiile didactice 
inovatoare - o cale de 
combatere a abandonului 
școlar 

24 26 0 0 

 Total programe: 4  
Total 
participanți: 
107 

  

 
9. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de 

provenienţă 
a)  

Categoria de personal 
Nr. posturi-cf. 

machetei  
transmise de ISJ 

Nr. personal 
existent 
în judeţ 

Nr. personal 
participant la acţiuni 

de formare 
desfăşurate în anul 
şcolar 2021-2022 

Personal didactic: 4132 4369 1236 

- educatoare 321 621 122 

- învăţători/institutori 1054 977 223 

- profesori 2661 2621 827 

- maiştri instructori 96 150 2 

- personal didactic cu funcţii 
de conducere, de îndrumare şi 
de control 

199 199 70 

Personal didactic auxiliar 448 503 47 

Personal nedidactic 1056 1105 0 

Total 5636 5977 1291 

 
b)  

Mediul Nr. programe derulate Nr. Participanţi 

urban  25 1177 

rural  4 114 

Total 29 1291 

 
10. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei 

 Activități de tip webinar cu responsabilii cu formarea continuă și formatorii; 

 Informarea periodică prin intermediul site-ului CCD Olt; 

 Consultanță pentru organizarea activităților metodice; 

 Consultanță privind activitatea didactică desfășurată în mediul on-line; 

 Activități de consiliere, mentorat și coaching pentru motivarea cadrelor didactice 
tinere. 
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11. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 

Nr. 
crt 

Unitatea școlară 
Denumirea 
activității 

Tipul 
activității 

Modul de 
desfasurare 
fizic/online 

Număr 
partici
panti 

1. 
Școala Gimnazială 
„Mihail Drumeș” Balș 

„Mihail Drumeș- 
Dincolo de timp” 

Simpozion 
Național, 
ediția a XII-a 

fizic/online 55 

2. 

Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” 
Corabia/Școala 
Gimnazială „Virgil 
Mazilescu” Corabia 

„START Curriculum 
și educație 
inovativă”  

Simpozion 
Județean, 
ediția a III-a 

fizic/online 179 

3. 

Școala Gimnazială 
„Virgil Mazilescu” 
Corabia/ G.P.P. 
„Floare de Tei” 

Bucuriile toamnei 

Simpozion 
Județean, 
ediția a V-a 
 

fizic/online 65 

4. 
Colegiul Național „Ion 
Minulescu” Slatina 

„Desenul este 
modul copiilor de a 
colabora cu 
lumea” 

Simpozion 
interjudețea
n, ediția a IX- 
a 

fizic/online 73 

5. 
Liceul Teoretic 
„Nicolae Titulescu” 
Slatina 

„Inovație și 
modernism în 
școala 
românească” 

Simpozion 
interjudețea
n, ediția a II-
a 

fizic/online 55 

6. 
Școala Gimnazială 
Vulpeni 

Strategii la nivelul 
factorilor 
educaționali 
privind 
combaterea 
absenteismului si 
abandonului școlar 

Simpozion 
regional 

fizic/online 185 

7. 
Liceul Tehnologic „P.S 
Aurelian” Slatina 

„Luceafărul 
poeziei românești” 

Simpozion 
Județean, 
ediția a III-a 
 

fizic/online 50 

8. 
Liceul Tehnologic 
„Constantin Tănase” 
Izvoarele 

Acasă la 
Constantin Tănase 

Simpozion 
interjudețea
n, Ediția I 

fizic/online 46 

9. 
Școala Gimnazială 
„Mihail Drumeș” Balș 

Non – formal în 
educație 

Work-shop 
județean 

fizic 29 

10. 
Liceul Teoretic 
„A.I.Cuza” Corabia 

Educația 
românească între 
tradiție și inovație 

Simpozion 
județean, 
Ediția I 

fizic/online 124 

11. 

Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 1 Slatina/ 
Școala Gimnazială 
„Nicolae Iorga” Slatina 

PROEDU OLT 
Simpozion 
Național, 
Ediția a VIII-a           

fizic/online 202 

12. 
Liceul Teoretic 
„Nicolae Titulescu” 
Slatina 

Matematica 
interactivă 

Simpozion 
Județean, 
ediția a II-a 

fizic/online 65 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

154 

Nr. 
crt 

Unitatea școlară 
Denumirea 
activității 

Tipul 
activității 

Modul de 
desfasurare 
fizic/online 

Număr 
partici
panti 

13. 
Liceul Tehnologic   
„Danubius” Corabia 

Exprimă-te așa 
cum simți! 

Simpozion 
Județean, 
ediția I 

fizic/online 58 

14. 
Școala Gimnazială 
Izbiceni 

„A turna în formă 
nouă limba veche 
și-nțeleaptă” 

Ediția a II-a fizic/online 80 

15. 
Școala Gimnazială 
„Dumitru Popovici” 
Șerbănești 

„Inovație în 
educație” 

Simpozion 
interjudețea
n 

fizic/online 32 

16. 
Școala Gimnazială 
„Dumitru Popovici” 
Șerbănești 

Educația la firul 
ierbii 

Simpozion 
județean 

fizic/online 50 

17. 
Școala Gimnazială 
„Mihail Drumeș” 
Balș/G.P.N. Nr. 1 Balș 

„Metode 
interactive de 
predare-învățare 
utilizate în 
învățământul 
preuniversitar” 

Workshop 
județean 
Ediția a II-a 

fizic 30 

18. 
Școala Gimnazială 
Vișina Nouă/ G.P.N. 
Vișina Nouă 

Mereu împreună-
integrarea copiilor 
din medii 
defavorizate în 
învățământul 
preuniversitar 

Simpozion 
Județean, 
ediția I 

fizic/online 50 

19. 
Liceul cu Program 
Sportiv Slatina 

Violența în mediul 
școlar 

Simpozion 
interjudețea
n 

fizic/online 72 

20. 
Școala Gimnazială 
„Dumitru Popovici” 
Șerbănești 

„Activitățile 
instructiv-
educative din 
grădinița de copii 
în situația actuală, 
o provocare sau nu 
pentru 
învățământul 
preșcolar” 

Simpozion 
județean, 
ediția a II-a 

fizic/online 46 

21. 
Școala Gimnazială 
Izbiceni 

„Școala și 
comunitatea 
locală-parteneriat 
pentru colaborare, 
educație și 
reziliență” 

Simpozion 
Național, 
ediția  I 

fizic/online 150 

22. 
Liceul Teoretic „Ioniță 
Asan” Caracal 

„Rolul științelor 
exacte în educarea 
elevilor în 
contextul 
dezvoltării 
durabile” 

Simpozion 
interjudețea
n, ediția a VI-
a 

fizic/online 90 
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Nr. 
crt 

Unitatea școlară 
Denumirea 
activității 

Tipul 
activității 

Modul de 
desfasurare 
fizic/online 

Număr 
partici
panti 

23. 
Școala Gimnazială 
„Virgil Mazilescu” 
Corabia 

Rolul familiei în 
reușita școlară 

Simpozion 
Județean, 
ediția I 

fizic/online 81 

24. 
Școala Gimnazială Nr. 
1 Slatina/G.P.P. Nr. 4 
Slatina 

„Sănătatea, 
componentă 
esențială a vieții” 

Simpozion 
național, 
ediția a VII-a 

fizic/online 156 

25. 
Liceul Tehnologic 
„Alexe Marin” Slatina 

„Chimia verde-
chimia durabilă” 

Sesiune 
națională de 
referate și 
comunicări 
științifice, 
ediția a VIII-a 

fizic/online 128 

26. 
Școala Gimnazială 
„Eugen Ionescu” 
Slatina 

„Eugen Ionescu – 
prima sută de ani” 

Simpozion 
Național. 
Ediția a XIII-a 

fizic/online 74 

27. 

Liceul Teoretic 
„Nicolae Titulescu” 
Slatina/ Colegiul 
Național „Ion 
Minulescu” Slatina 

Interdisciplinaritat
ea, concept cheie 
al învățământului 
românesc actual 

Simpozion 
Județean, 
ediția a III-a 

fizic/online 81 

28. 
Școala Gimnazială 
„Nicolae Iorga” Slatina 

„Școala și familia 
mereu împreună” 

Simpozion 
Național, 
ediția a XI-a 

fizic/online 78 

29. 
Școala Gimnazială 
Vulpeni 

Cultura 
tradiționala în era 
globalizării 

Simpozion 
regional, 
Ediția a IV-a 

fizic/online 325 

30. 
Liceul Tehnologic „C-
tin Filipescu” Caracal 

„Biblioteca 
online”- Eficiența 
activităților 
online” 

Simpozion 
județean, 
ediția a II-a 

fizic/online 18 

31. 
Liceul cu Program 
Sportiv Slatina 

„Cunoașterea și 
promovarea 
tradițiilor 
românești” 

Simpozion 
Național, 
ediția a XII-a 

fizic/online 65 

32. 
Liceul Tehnologic 
„Alexe Marin” Slatina 

Strategii de 
prevenire a 
abandonului 
școlar/Strategies 
top revent school 
dropout 

Simpozin 
Internațional 
Ediția I 

fizic/online 271 

33. 
Școala Gimnazială 
Izbiceni 

Educația – puncte 
între generații. 
Exemple de bune 
practici 

Simpozion 
Județean, 
ediția I 

fizic/online 110 

34. 
Școala Gimnazială 
„Mihail Drumeș” Balș 

„O planetă 
sănătoasă”  

Simpozion 
interjudețea
n, ediția a IX 
-a 

fizic/online 52 
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Nr. 
crt 

Unitatea școlară 
Denumirea 
activității 

Tipul 
activității 

Modul de 
desfasurare 
fizic/online 

Număr 
partici
panti 

35. 
G.P.P. Nr.1 Slatina/ 
G.P.P .Nr. 2 Slatina 

Pași mici pentru o 
planetă sănătoasă 

Simpozion 
interjudețea
n 
Ediția a II-a 

fizic/online 71 

36. 
Școala Gimnazială 
„Constantin 
Brîncoveanu” Slatina 

„Bucuria Învierii” 

Simpozion 
interjudețea
n 
Ediția a III-a 

fizic/online 61 

37. 
Școala Gimnazială Nr.2 
Caracal 
 

Modelarea 
caracterului 
elevilor prin 
activități 
extracurriculare 

Simpozion 
regional 

fizic/online 119 

38. 

Grădinița cu Program 
Normal Nr. 1 Balș/ 
Școala Gimnazială 
„Mihail Drumeș” Balș 

„Integrarea 
copiilor cu cerințe 
educative speciale 
în învățământul 
preuniversitar” 

Simpozion 
Național, 
ediția a III-a 

fizic/online 52 

39. 
Liceul Tehnologic Nr. 1 
Balș 

„Credința prin 
tradiții și 
obiceiuri” 

Simpozion 
Național, 
ediția a XIII-a  
 

fizic/online 70 

40. 
Școala Gimnazială 
„Eugen Ionescu” 
Slatina 

„Să ne cunoaștem 
istoria: România în 
perioada Monarhiei 
Constituționale 

Simpozion 
Județean 

fizic/online 40 

41. 
G.P.P. „Ion Creangă” 
Slatina 

„Școala în era 
digitală” 

Simpozion 
interjudețea
n, Ediția I 

fizic/online 39 

42. 
GPN Nr. 1 Balș/G.P.P. 
„Ion Creangă” Slatina 

„Îmi este tare dor 
de tine, părinte 
drag” 

Simpozion 
Național, 
ediția  I 

fizic/online 55 

43. 
Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” 
Corabia 

Exploratori în 
lumea apelor 

Simpozion 
județean, 
Ediția I 

fizic/online 50 

44. 
G.P.P. „Ion Creangă” 
Slatina 

Dezvoltarea 
inteligenței 
emoționale a 
copiilor” 

Simpozion 
județean, 
Ediția I 

fizic/online 70 

45. 
Liceul Teoretic 
„Nicolae Titulescu” 
Slatina 

„Părinții bisericii-
Dascăli ai 
creștinității. Figuri 
celebre de dascăli 
în literatura 
română” 

Simpozion 
Județean 
interdisciplin
ar, ediția a 
XI-a 
 

fizic/online 60 

46. 
Școala Gimnazială 
Izbiceni 

„Ziua limbii 
române” 

Simpozion 
Național, 
ediția a VIII- 
a 

fizic/online 
În 
desfășu
rare 
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Nr. 
crt 

Unitatea școlară 
Denumirea 
activității 

Tipul 
activității 

Modul de 
desfasurare 
fizic/online 

Număr 
partici
panti 

 Total activități: 46   
Total 
participanți: 

3912 

 
Scurtă informare asupra acestor activităţi (calitate, impact, utilitate) din punct de 

vedere al calităii și impactului: 

 Interes crescut din partea cadrelor didactice pentru organizarea 
activităților  metodice, știintifice și culturale sub forma simpozioanelor, meselor 
rotunde, dezbateri, etc.; 

 Participarea numeroasă a cadrelor didactice datorată desfășurării 
activităților în mediul online; 

 Multe simpozioane și conferințe au ajuns la un număr mare de ediții 
demonstrând astfel calitatea activităților propuse și interesul cadrelor didactice; 

 Toate aceste activități au avut impactul dorit de organizatori, fiind 
realizate ca activități interactive și exemple de bună practică. Unele activități au avut 
un obiectiv clar, acela de a preveni și corecta abandonul școlar în scopul finalizării 
învătământului obligatoriu în special în mediul rural; 

 A existat o  bună comunicare între cadre didactice de diferite specialități, 
nivele de învățământ și zone geografice. 
 
12. Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct 

materialele elaborate, cele editate, precum  şi cele difuzate)  

Reviste, periodice 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/editat/ 

difuzate) 

Buletine informative, 
ghiduri metodologice 

(denumire, nr. 
exemplare, 

elaborate/  editate) 

Culegeri, manuale 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/editate/ 

difuzate) 

Alte publicaţii 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/  editate/ 

difuzate) 

#DIDACTICA Anul 5, 
ediția online – 
Revistă națională 
bianuală 

 - - - 

 
13. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 

Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

Din ţară Internaţionali 

CURRICULUM 
RELEVANT, 
EDUCAȚIE 
DESCHISĂ pentru 
toți - CRED, Cod 
SMIS 2014+: 
118327 

Ministerul Educației   

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 
reintegrarea în educație 
și formare. 
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Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

Din ţară Internaţionali 

REGIO UP 
POCU/665/6/23/13
3862 

Liceul Tehnologic 
„Brătianu” Drăgășani, 
Jud. Vâlcea, 
Inspectoratul Școlar 
Județean Vâlcea  

 

Reducerea și prevenirea 
abandonului 
școlartimpuriu și 
promovarea accesului 
egal la învățământul 
preșcolar, primar și 
secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de 
învățare formale, 
nonformale și informale 
pentru reintegrarea în 
educație și formare 

Trends in Teaching 
and Learning Post-
lockdown 

 

Klasicna 
Gimnazija 
Collegium 
Zagrabiense, 
Zagreb, Croația 

Parteneriat educațional 
internațional 
Workshop 
 

Start2Teach 
Fii ProFin!  

Autoritatea de 
Supraveghere 
Financiară (A.S.F.) și 
Institutul de Studii 
Financiare (ISF)  

 

Furnizarea unui suport 
pentru cadrele didactice 
care predau noțiuni de 
educație financiară 

CDIdei în cărți  
Casa Corpului Didactic 
Sibiu  

 
Festival național CDIdei 
în cărți 
 

Strategii de 
prevenire a 
abandonului 
școlar/Strategies 
top revent school 
dropout 

Liceul Tehnologic 
„Alexe Marin” Slatina 

 Simpozion național  

Eugen Ionescu – 
prima sută de ani 

Școala Gimnazială 
„Eugen Ionescu” 
Slatina 
Societatea Culturală 
„Eugen Ionescu” 
Slatina, Centrul 
Județean de Cultură 
și Artă Olt, Biblioteca 
Judeţeană Olt „Ion 
Minulescu”, Muzeul 
Judeţean Olt, Club 
Soroptimist 
Internaţional Slatina 

 

Organizarea 
Simpozionului Național 
„Eugen Ionescu – prima 
sută de ani”, ediția a XII-
a 

Total programe 7 

 
 
 
14. Marketing educaţional (publicitate/ diseminare) 

a) activităţi de mediatizare şi promovare instituțională; 
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 Site-ul Casei Corpului Didcatic Olt: http://ccdolt.ro/ și pagina de facebook; 

 #Didactica – revista națională de știință și educație; 

 Scrisori metodice.  
b) materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituţiei; 

 Informări și prezentări referitoare la programele Casei Corpului Didcatic Olt; 

 Pliante pentru Oferta de formare. 
 
15. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei) 
Director: Daniela NICOLESCU 

- PROF I – Profesionalizarea carierei didactice; 
- ACCES la educație pentru un viitor sigur; 
- Dimensiunile educației interculturale; 
- Educația STEM prin învățare experiențială; 
- Inter, multi și transdisciplinar în educație; 
- Predarea integrată de la teorie la practică; 
- Educația online - provocări și soluții pentru disciplina religie; 
- Google Classroom în educația online – provocări; 
- Reducerea riscului de abandon școlar prin derularea programelor de tip „a 

doua șansă”, „școală după școală” și „alfabetizare funcțională” în unitățile 
de învățământ preuniversitar; 

- Utilizarea tehnologiei web 3.0 în procesul educativ. 
 
Cadre didactice: 
Bălașa Marius: 

- PROF I – Profesionalizarea carierei didactice; 
- ACCES la educație pentru un viitor sigur; 
- Dimensiunile educației interculturale; 
- Predarea integrată de la teorie la practică; 
- Educația online - provocări și soluții pentru disciplina religie; 
- Google Classroom în educația online – provocări; 
- Reducerea riscului de abandon școlar prin derularea programelor de tip „a 

doua șansă”, „școală după școală” și „alfabetizare funcțională” în unitățile 
de învățământ preuniversitar; 

- Utilizarea tehnologiei web 3.0 în procesul educativ. 
Guraliuc Carolina Maria: 

- PROF I – Profesionalizarea carierei didactice; 
- ACCES la educație pentru un viitor sigur; 
- Dimensiunile educației interculturale; 
- Predarea integrată de la teorie la practică; 
- Educația online - provocări și soluții pentru disciplina religie; 
- Google Classroom în educația online – provocări; 
- Reducerea riscului de abandon școlar prin derularea programelor de tip „a 

doua șansă”, „școală după școală” și „alfabetizare funcțională” în unitățile 
de învățământ preuniversitar; 

- Utilizarea tehnologiei web 3.0 în procesul educativ. 
Mihuț Cristina: 

- PROF I – Profesionalizarea carierei didactice; 
- ACCES la educație pentru un viitor sigur; 
- Control și monitorizare în educație; 
- Dimensiunile educației interculturale; 
- Predarea integrată de la teorie la practică; 
- Google Classroom în educația online – provocări; 
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- Reducerea riscului de abandon școlar prin derularea programelor de tip „a 
doua șansă”, „școală după școală” și „alfabetizare funcțională” în unitățile 
de învățământ preuniversitar. 

Predescu Ecaterina Ionela: 
- PROF I – Profesionalizarea carierei didactice; 
- ACCES la educație pentru un viitor sigur; 
- Dimensiunile educației interculturale; 
- Predarea integrată de la teorie la practică. 
- Promovarea valorilor interculturalității prin proiecte școlare; 
- Educația online - provocări și soluții pentru disciplina religie; 
- Google Classroom în educația online – provocări; 
- Reducerea riscului de abandon școlar prin derularea programelor de tip „a 

doua șansă”, „școală după școală” și „alfabetizare funcțională” în unitățile 
de învățământ preuniversitar; 

- Utilizarea tehnologiei web 3.0 în procesul educativ. 
 
Cadre didactice auxiliare: 
Dumitrescu Elena Maria – secretar: 

- Educatia pentru globalizare și integrarea acesteia în sistemul de 
învățământ; 

- Educația parentală în clasa digitală; 
- Familia și factorii motivațională implicații în reușita școlară a elevilor 

implicați în procesul integrării școlare 
Maican Nicolae Eduard – informatician: 

- Inițiere în domeniul arhivării 
Pirnă Cătălin Cristian – administrator financiar: 

- Inițiere în domeniul arhivării 
 
16. Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare 

Tipul activităţii/ serviciului Suma încasată (Lei) 

a) proiecte/parteneriate 
b) închirieri spaţii 
c) multiplicare materiale 
d) editare carte/ reviste 
e) alte servicii (care anume) 
f) cursuri cu plată (tema/grupul ţintă) 

Programe de formare pentru personalul de 
conducere, personalul didactic și didactic 
auxiliar 

 
 
 
 
 
 
156.480 

TOTAL (Lei) 156.480 

 
17. Acțiuni în justiție /procese sau plângeri penale care au vizat instituția Casa Corpului 
Didactic sau/și conducerea acesteia în anul școlar 2021-2022: 

Județ 

Tema/motivul 
acțiunii în 

justiție/plângerii 
penale 

Părțile 
implicate 

Calitatea 
procesuală a  

părților 

Stadiul în 
care se află 

acțiunea 

 
Obs. 

 

- - - - - - 
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CAPITOLUL AL V-LEA - ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN 
DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT 
 

Cu o organizare complexă, cu un personal calificat şi dedicat, C.J.R.A.E. Olt desfăşoară 
activităţi de asistenţă psiho-educaţională, servicii de logopedie, servicii de asistenţă socială, 
orientare şcolară şi profesională, programe personalizate pentru toate categoriile de elevi.  Mai 
specific, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Olt dezvoltă şi oferă 
următoarele servicii: 
- servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, Prin Centrul 
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi cabinetele şcolare și interșcolare de asistenţă 
psihopedagogică;  
- servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;  
- servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în unităţile de 
învăţământ de masă, prin intermediul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară;  
- servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai 
comunităţii;  
- servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să 
ofere formare iniţială şi continuă;  
- servicii de asistenţă socială prin personalul specializat al  C.J.R.A.E. Olt. 

Beneficiarii serviciilor oferite de  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Olt sunt:  
- copii, elevi, tineri;  
- părinţi, asistenţi maternali sau aparţinători legali ai copiilor;  
- personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul 
problematicii copiilor;  
- membri ai comunităţii locale. 

Situaţia resurselor umane din cabinetele de asistenţă psihopedagogică si logopedică 
aflate sub coordonarea C.J.R.A.E. Olt este următoarea: 

a) Personal didactic de predare: 
- în Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Olt şi în Cabinetele de Asistenţă 
Psihopedagogică din reţea funcţionează  profesori consilieri şcolari, după cum urmează:  

o 6 cadre didactice în Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 
(C.J.A.P.), dintre care 5 profesori consilieri cu specializarea psihologie și 1 
profesor consilier cu specializarea sociologie 

o 51 cadre didactice în cabinete şcolare și interșcolare de asistenţă 
psihopedagogică din judeţul Olt cu specializarea: psihologie, sociologie, 
psihopedagogie specială şi asistenţă socială.  

- în Centrul Logopedic Interşcolar funcţionează 15 profesori logopezi cu specializarea psihologie, 
psihopedagogie specială, sociologie, pedagogie 

b) Personal didactic auxiliar: 
o 2 asistenţi sociali;  
o 1 secretar; 
o 1 contabil; 
o 1 analist programator 

c) Personal nedidactic: 
o 1 ingrijitor; 
o 1 portar. 

Situaţia resurselor materiale şi financiare din cabinetele de asistenţă psihopedagogică 
și logopedică aflate sub coordonarea C.J.R.A.E.Olt este următoarea:  

- 3 cabinte asistenţă psihopedagogică în cadrul C.J.A.P Olt,  
- 63 cabinte asistenţă psihopedagogică interşcolare, 
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- 30 cabinete logopedie. 
1. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT 

Județu
l Olt 

Nr. rapoarte 
monitorizar
e întocmite 

Nr. 
inspecții 
efectuat

e 

Nr. 
Proceduri 

operațional
e aprobate 

Activitat
e în 

comisii 
la nivel 

județean 

Nr. Proiecte 
cu finanțare 
europeană 

implementat
e 

Număr 
parteneriat
e inițiate 

125 125 23 4 1 54 
Tabelul nr. 1: Activități de management desfășurate la nivelul CJRAE Olt, în anul școlar 2021-2022 

 
2. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ A PREŞCOLARILOR/ELEVILOR, REALIZATE 

INDIVIDUAL ŞI COLECTIV, ACŢIUNI DE ÎNDRUMARE CU PĂRINŢII ŞI CU CADRELE DIDACTICE, 

PRIN CONSULTAŢII INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE 

2.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ (față în față și online) 

Județul 
Olt 

 
 

NUMĂR DE BENEFICIARI  
 

 ELEVI PARINȚI 
CADRE 

DIDACTICE 
TOTAL 

BENEFICIARI 

 3716 1160 992 5868 
Tabelul nr. 2: Tipul și numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere individuală 

 
 

 
 

Fig. 1: Reprezentare grafică a beneficiarilor serviciilor de consiliere individuală. 

La nivelul Cabinetelor de Asistență Psihopedagogică din județul Olt, în anul școlar 2021-
2022, 63% dintre beneficiari au fost preșcolari și elevi, 20% părinți sau tutori și 1% cadre 
didactice.  În ceea ce îi privește pe elevi, aceștia au solicitat în proporție de  24% participarea 
la  programe de auto/intercunoaştere/dezvoltare personal, 31% managementul emoţiilor şi 
dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (inclusiv probleme legate de bullying în 
spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare), 19% managementul 
învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității (inclusiv prevenirea eșecului școlar, 
stimulare cognitivă, training pentru atingerea performanțelor școlare înalte), 17% orientare 
școlară și profesională și 8% educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include intervenția 
în cazul consumului alcool, tutun, substanțe cu risc). 

63%

20%

17%

ELEVI PARINȚI CADRE DIDACTICE
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Se observă, așadar, că problematica cel mai frecvent abordată în cadrul activităților de 
consiliere individuală a elevilor a fost reprezentată de gestionarea eficientă a emoțiilor, 
dezvoltarea competențelor emoționale și de comunicare.  Dezvoltarea optimă a abilităţii 
socio-emoţionale reprezintă un factor protector în fața apariției problemelor comportamentale 
şi un bun predictor pentru reuşita şcolară, asigurând elevilor premisele adaptării sociale şi 
şcolare. In contextul pandemiei COVID-19 elevii s-au simțit stresaţi, anxioși și nesiguri. 
Schimbarea rutinei zilnice - cuprinzând, organizarea cursurilor on-line, distanţarea socială și 
sporirea nivelului de nesiguranță a creat numeroase transformări în viaţa elevilor și a familiilor 
lor. Astfel, un management eficient al emoțiilor și o bună capacitate de comunicare au devenit 
aspect pe care elevii și-au droit să le îmbunătățească. 

Activitățile de auto/ intercunoaştere/dezvoltare personală  și managementul învățării 
ocupă locul al doilea, resprectiv al treilea, din punct de vedere al preocupărilor personale. 
 

Județul Olt 

Problematici abordate în cadrul ședințelor de consiliere individuală a 
elevilor 

Auto/intercunoaştere/dezvoltare personală   903 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 
de comunicare  

1129 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 
creativității  

715 

Orientare școlară și profesională 617 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen   302 

Altele 50 

TOTAL  3716 
 

Tabelul nr. 3: Tipul și frecvența problematicilor abordate în cadrul ședințelor de consiliere individuală a elevilor 
 

 
Fig. 2: Reprezentare grafică a problematicilor abordate în cadrul activităților de consiliere individuală a 

elevilor 
 
 

24%

31%
19%

17%

8%1%

Auto/intercunoaştere/dezvoltare personală

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității 

Orientare școlară și profesională

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen

Altele
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Județul Olt 

Problematici abordate în cadrul ședințelor de consiliere individuală a 
părinților/tutorilor 

Programe de autocunoaștere, dezvoltare personală și 
dezvoltarea abilităților de parenting  

324 

Suport emoțional acordat copiilor și gestionarea conflictelor 
interfamiliale, părinte-copil, părinte-cadru didactic, părinte-
părinte 

397 

Suport în magementul învățării copilului  264 

Orientarea școlară și profesională a copilului 125 

Educație pentru promovarea unui stil de viață sanogen 50 

Alte situații  0 

TOTAL 1160 
Tabelul nr. 4: Tipul și frecvența problematicilor abordate în cadrul ședințelor de consiliere individuală a 

părinților/tutorilor 
 

 

 
Fig. 3: Reprezentare grafică a problematicilor abordate în cadrul activităților de consiliere individuală a 

părinților/turorilor 

Suport emoțional acordat copiilor și gestionarea conflictelor interfamiliale (părinte-
copil, părinte-părinte) și școlare (părinte-cadru didactic) a fost problematica cea mai frecvent 
abordată în activitățile de consiliere și consultanță individual oferite părinților, în proporție de 
34%, urmată îndeapropape de programele de autocunoaștere, dezvoltare personală și 
dezvoltarea abilităților de parenting (inclusiv disciplinarea pozitivă a copilului)  în proporție de 
28% și activitățile-suport în dezvoltarea abilităților de magementul învățării copilului (stimulare 
cognitivă, îmbunătățirea rezultatelor școlare) în proporție de 23%.  

Județul Olt 

Problematici abordate în cadrul ședințelor de consiliere individuală a 
cadrelor didactice 

Asistență metodologică în managementul clasei de elevi  365 

Consiliere privind gestionarea conflictelor  249 

28%

34%

23%

11%
4%

Programe de autocunoaștere și dezvoltarea abilităților de parenting 

Suport emoțional 

Suport în magementul învățării copilului 

Orientarea școlară și profesională a copilului

Educație pentru promovarea unui stil de viață sanogen
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Asistență metodologică privind completarea PIP, PSI, Fișe 
psihopedagogice etc. 

253 

Managementul carierei 55 

Consiliere pentru promovarea unui stil de viață sanogen 
personal și la clasă 

70 

Alte situații 0 

TOTAL 992 
Tabelul nr. 5: Tipul și frecvența problematicilor abordate în cadrul ședințelor de consiliere individuală a cadrelor 

didactice 
 

 

 
Fig. 4: Reprezentare grafică a problematicilor abordate în cadrul activităților de consiliere individuală a 

părinților/turorilor 

 
37% dintre cadrele didactice care au participat la activități de consiliere individuală au 

solicitat asistență metodologică în vederea identificării și gestionării cazurilor problematice din 
cadrul clasei de elevi, în organizarea orelor de curs, și, în aceeași măsură, cadrele didactice au 
solicitat  consiliere privind gestionarea conflictelor elev-elev, părinte-copil, cadru didactic-
elev, cadru didactic-părinte/părinți, a problemelor de relaționare în colectivul cadrelor 
didactice, managementul emoțiilor, dezvoltarea rezilienței, în proporție de 25% și asistență 
metodologică privind completarea PIP, PSI, Fișe psihopedagogice etc. în proporție de 25%. 
 
2.2. SITUAȚIA ELEVILOR CARE APARȚIN GRUPURILOR VULNERABILE 

Județul 
Olt 

Copii în risc de abandon 
școlar 

Nr. cazuri 
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

265 239 

Copii ai căror părinți sunt 
plecați la muncă în 
străinătate/remigrați 

Nr. cazuri  
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

2090 747 

Nr. cazuri  
Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

37%

25%

25%

6%
7%

Asistență metodologică în managementul clasei de elevi 

Consiliere privind gestionarea conflictelor

Asistență metodologică privind completarea PIP, PSI, Fișe psihopedagogice etc.

Managementul carierei

Consiliere pentru promovarea unui stil de viață sanogen personal și la clasă
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Copii cu CES (cu certificat 
de orientare școlară și 
profesională) 

399 
 

208 

Tabelul nr. 6: Situația elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile 
 

 

 
Fig. 5: Reprezentare grafică a numărului de preșcolari/elevi aflați în risc de abandon școlar, din cadrul unităților 
de învățământ în care funcționează cabinete de asistență psihopedagogică, și care au participat la activități de 

consiliere psihopedagogică 

 
În unitățile de învățământ în cadrul cărora funcționează cabinete de asistență 

psihopdagogică au fost depistate 265 de cazuri de copii aflați în risc de abandon școlar. Dintre 
aceștia, 239 au participat la activități de consiliere psihopedagogică, cee ace reprezintă un 
procent de 90%. 

 

 
Fig. 6: Reprezentare grafică a numărului de preșcolari/elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, din cadrul 

unităților de învățământ în care funcționează cabinete de asistență psihopedagogică, și care au participat la 
activități de consiliere psihopedagogică 

 
Din totalul de 2090 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 35,7% au solicitat 

participarea la activități de consiliere psihopedagogică. 
 

 
 
Fig. 7: Reprezentare grafică a numărului de preșcolari/elevi cu cerințe educaționale speciale din cadrul unităților 

de învățământ în care funcționează cabinete de asistență psihopedagogică și care au participat la activități de 
consiliere psihopedagogică 

 
 

La nivelul județului Olt, sunt integrați în învățământul de masă și învîțământul special 
670 de elevi cu cerințe educaționale speciale.  În unitățile de învățământ în care funcționează 
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cabinete de asistență psihopedagogică sunt integrați 399 de copii cu cerințe speciale și, dintre 
aceștia, 53% au participat la activități de consiliere psihopedagogică. 
 
2.3. ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE ÎN CAZURILE DE AGRESIVITATE/ BULLYING/ 

VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ 

Județul 
Olt 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   564 

Număr de elevi consiliaţi individual 470 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 8168 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având 
comportamente agresive / violente) 

217 

Număr de cadre didactice consiliate 209 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 512 
Tabelul nr.7: Activități de prevenire și intervenție în cazurile de agresivitate/bullying/violenţă şcolară 

 
În anul școlar 2021-2022 au fost organizate 564 de activități de informare, prevenire și 

intervenție pe tema violenței în mediul școlar. 470 de elevi au participat la activități de 
consiliere indovoduală și 8168 de elevi la activități de consiliere de grup. Din totalul cazurilor 
identificate, 512 cazuri au fost ameliorate.  
217 părinți ai elevilor implicați în acte de violență și 209 de cadre didactice au participat la 
activități de consiliere psihopedagogică. 
 
2.4. CONSILIERE DE GRUP/COLECTIVĂ (față în față și online) 
Număr de beneficiari /consiliere de grup 

PREȘCOLARI/ELEVI 

PĂRINȚI 
CADRE 

DIDACTICE NIVEL 
PREȘCOLAR 

NIVEL 
PRIMAR 

NIVEL 
GIMNAZIAL 

NIVEL LICEAL 
ȘI 

PROFESIONAL 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 
didactice 

144 720 99 1088 185 2132 256 2166 65 478 56 375 
Tabelul nr. 8: Tipul și numărul participanților la programe de consiliere de grup 

 
 

 
Fig. 8: Reprezentare grafică a numărului de grupuri organizate în vederea particiării la activități de consiliere de 

grup, în anul școlar 2021-2022 

 
 

144

99

185

256

65 56

0

50

100

150

200

250

300

Nr.  grupuri 
preșcolari

Nr.  grupuri
elevi nivel

primar

Nr.  grupuri
elevi nivel
gimnazial

Nr.  grupuri
elevi nivel

liceal

Nr.  grupuri 
părinți/tutori

Nr.  grupuri
cadre

didactice

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

168 

 
Fig. 9: Reprezentare grafică a numărului preșcolarilor, elevilor, părinților/tutorilor și cadrelor didactice care au 

participat la activități de consiliere de grup, în anul școlar 2021-2022 

 
Analiza datelor prezentate mai sus arată că cele mai multe grupuri de elevi participanți 

la activități de consiliere de grup au fost de nivel liceal, în număr de 256, urmați de elevii de 
nivel gimazial, în număr de 185. Acestea au fost și cele mai numeroase, cu 2166 de elevi de 
nivel liceal, respective 2132 de elevi de nivel gimnazial. 

La nivel preșcolar au fost organizate 144 de grupuri, în timp ce la nivel primar au fost 
99 de grupuri de elevi. Totuși, numărul grupurilor de elevi din ciclul de învățământ primar au 
fost mai numeroase decât grupurile preșcolarilor.  

În ceea ce privește activitatea de consiliere de grup a părinților, au fost organizate 65 
de grupuri, din care au făcut parte un total de 478 de părinți/tutori. De asemenea, au fost 
organizate 56 de grupuri de cadre didactice care au participat la activități de consiliere de 
grup. 

Activități online 
În perioada octombrie – noiembrie 2021, în 5 din unitățile de învățământ din localitățile 

în care rata de infectare COVID-19 a depășit pragul care permite organizarea cursurilor școlare 
față în față, au fost organizate activități online. În această perioadă profesorii consilieri școlari 
au desfășurat activități de asistență psihopedagogică online. Tematica activităților a inclus: 
programe de managementul învățării, de managementul emoțiilor și dezvoltarea abilităților 
emoționale și de comunicare, programe de autocunoaștere, de orientare în carieră și educație 
pentru un stil de viață sanogen. 
 

Nr. 
total 

activită
ți 

Tematica activităților 

 
 
 
1455 

Activități de 
autocunoașter
e/ 
intercunoaște
re 

1. Management
ul  
emoțiilor și 
dezvoltarea 
abilităților 
emoționale 
și de 
comunicare 

2. Managemen
tul 
învățării/  
dezvoltare 
cognitivă/ 
dezvoltarea 
creativității 

Orientar
ea 
carierei 

Educaț
ia 
pentru 
un stil 
de 
viață 
sanoge
n 

Activită
ți 
metodi
ce 

Altel
e 

210 484 492 66 53 125 25 
Tabelul nr. 10: Tematica activităților de consiliere psihopedagogică desfășurate onlie 
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Fig. 10: Reprezentare grafică a activităților de asistență psihopedagogică desfășurate online 

 
În perioada organizării cursurilor online cele mai frecvent abordate teme au fost 

managementul învățării (34%) și managementul emoțiilor (33%).  
De asemenea, în perioada cursurilor online au fost realizate următoarele activități:  
- elaborarea și transmiterea de materiale suport de specialitate pentru cadrele 

didactice, utile în activitatea cu preșcolarii și elevii, pentru preșcolari/elevi și pentru 
părinți/tutori ai acestora;  

- consilierea online a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu privire la orientarea 
școlară și profesională a preșcolarilor/ elevilor cu CES;  

- sprijinirea aplicării mecanismelor de colectare a feedback-ului de la elevi, 
părinți/tutori, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și 
desfășurarea activităților suport pentru învățarea online. 

Toate aceste activități au fost organizate prin intermediul următoarelor platforme: 
whatsapp (41%), google meet (21%) și e-mail (20%). 

Tabelul nr. 11: Platforme/ aplicații utilizate în vederea desfășurării activităților de consiliere 
psihopedagogică online 

 
Fig. 11: Reprezentare grafică a platformelor utilizate în activitatea de asistență psihopedagogică online 
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2.5. PROIECTE EDUCATIVE 
2.5.1. Proiecte educative derulate la nivel județean, la inițiativa CJRAE Olt și finalizate în 
anul școlar 2021-2022 
 
- „Be a buddy, not a bully!” 

Scop: eliminarea discriminării, promovarea toleranței și a strategiilor practice pentru 
prevenirea și reducerea agresiunii în școli. 

Număr beneficiari: 7365 elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal 
 
- „Singuri acasă – copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” 

Scop: identificarea copiilor şi a elevilor noi înscrişi în unităţile de învăţământ unde 
există profesor consilier şcolar ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate, 
includerea acestora în programe de consiliere individuală şi/sau de grup, în activităţi 
extraşcolare (concursuri pe diferite teme, proiecte de voluntariat etc), dar şi realizarea 
studiului „Plecarea părinţilor să muncească în străinătate: cauze şi consecinţe”. 

Număr beneficiari: 1399 elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal 
 

- „Alege informat cariera!” 
Scop: utilizarea unor metode şi tehnici de cunoaştere /autocunoaştere ,de 

conştientizare a abilităţilor personale in vederea   realizării unor opţiuni  şcolare şi profesionale  
realiste şi justificate in concordanţă cu nivelul aptitudinal individual; informarea corectă  
despre rutele şcolare ,posibil a fi urmate de către orice elev care a absolvit un anumit nivel de 
învăţământ ,despre mai multe profesii, domenii de activitate, meserii, poziţii sociale  în 
vederea  unei orientări şcolare şi profesionale  de calitate.  

Număr beneficiari: 3051 elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal 
 

- „Săptămâna meseriilor” 
Scop: reducerea riscului de abandon școlar în învățământul gimnazial prin creșterea 

atractivității învățământului profesional și tehnic. 
Număr beneficiari: 640 elevi din ciclul gimnazial  

 
- „Fii prieten cu copilul tău!” 

Scopul proiectului a constat în producerea de schimbări la nivelul cunoștințelor, 
atitudinilor, abilităţilor şi competenţelor parentale, favorabile unei bune creşteri şi dezvoltări 
ale copiilor şi consolidarea comportamentelor pozitive ale familiilor. 

Număr beneficiari: 109 părinți/tutori  
 
- „Bun sau rău? Stimularea comportamentelor morale la preșcolari” 

Scopul proiectului este de a implementa un set de metode și orientări specifice prin 
care cadrele didactice pot optimiza și dezvolta competențele menționate la copiii de vârstă 
preșcolară. 

Număr beneficiari: 363 preșcolari 
 

- „Prezent!” 
  Scopul proiectului a fost reprezentat de utilizarea unui cadru specific de acțiune în 

vederea diminuării absenteismului școlar și, totodată, a reducerii riscului de abandon școlar. 
Număr beneficiari: 991 elevi din ciclul gimnazial și liceal  

 
2.5.2. Proiecte educative de parteneriat implementate la nivel național și finalizate în anul 

școlar 2021-2022 
 

- „Din grijă pentru copii” – program național de suport pentru copii în contextul 
pandemiei COVID-19 
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Pandemia de COVID-19 a generat un impact pluridimensional asupra creșterii și 
dezvoltării copiilor. Studiile internaționale în domeniu, dar și analizele exploratorii realizate la 
nivel național indică o serie de efecte nocive asupra stării de bine a copiilor cu posibile 
repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung. Anxietatea, depresia, izolarea, riscurile asociate 
utilizării excesive a internetului, creșterea gradului de violență în familie sunt doar câteva 
dintre efectele cartografiate ale pandemiei de Covid-19 asupra copiilor. Programul Național de 
Suport destinat copiilor, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII 
răspunde acestor probleme stringente.  

Programul este structurat pe două arii de intervenție: Suport Psihoemoțional și Siguranța 
Copiilor. 

Număr beneficiari: 3798 preșcolari și elevi 
 

- „Pro CES” 
Scopul proiectului vizează facilitarea procesului de integrare socio-emoțională a elevilor  

cu  cerințe educaționale speciale în mediul şcolar şi promovarea egalităţii de şanse, a non-
discriminarii, a toleranţei şi acceptării. 

Număr beneficiari: 477 preșcolari și elevi 
 

- „PSIHO+” 
Proiectul „Psiho+”, adresat elevilor de clasele a X-a – a XII-a, are ca scop aprofundarea 

şi aplicarea cunoştinţelor dobândite la psihologie privind autocunoaşterea, dezvoltarea 
personală, relaţionarea cu ceilalţi. 

Număr beneficiari: 123 elevi din ciclul liceal 
 

- „Exploratori în lumea emoțiilor” 
Scopul proiectului constă în prevenția  apariției  problemelor  emoționale  și  de  

relaționare  socială  respectiv  optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale la 
preșcolari. 

Număr beneficiari: 478 preșcolari 
 
2.5.3. Proiecte educaționale Erasmus+  

- Trio Education: Formatori, Părinți, Copii – proiect Erasmus+ 2021-1-FR01-KA220-
ADU-000035658 

Scopul proiectului este de a asigura dezvoltarea profesională a fiecărei instituții 
partenere printr-o colaborare europeană, schimburi de experiență, învățare directă și 
conceperea de metode non-formale de educație a adulților, pentru a asigura transferul și 
implementarea de practici educaționale inovatoare pentru părinți. În acest fel, instituțiile 
partenere vor ajuta părinții să dobândească cunoștințe și abilități pentru a fi părinți mai buni, 
pentru a crește gradul de conștientizare că familia este factorul principal în educarea copiilor. 

 
2.5.4. Proiecte educative derulate la nivel local, în funcție de specificul unității de 

învățământ, la inițiativa profesorilor consilieri școlari din cadrul CJRAE Olt  
 

Județul 
Olt 

Unitatea de învățământ Titlul proiectului / număr beneficiari 

GPP „Ion CREANGĂ” Slatina 

Cu emoțiile la joacă,  
Grădinița încrederii,  
Parteneriat educațional „Grădinița, o nouă 
casă”,  
Program de dezvoltarea  caracterului (163 
preșcolari participanți)  
ABC-ul emoțiilor 
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Liceul Vitomirești și Școala 
Gimnazială Dobroteasa 

Eu sunt cineva! 

Liceul Tehnologic „Constantin 
Brâncoveanu” Scornicești/Școala 
Gimnazială Bircii 

Alege să trăiești! 

Liceul Teoretic „Tudor 
Vladimirescu” Drăgănești-Olt 

Stop Bullying! (134 elevi participanți) 
Stil de viață sănătos (115 elevi participanți) 

Liceul Tehnologic „Petre S. 
Aurelian” Slatina 

Traficul de ființe umane (100 elevi 
participanți) 

Liceul Tehnologic „Danubius”, 
Corabia; Școala Gimnazială Orlea 

Cunoaștere și autocunoaștere (340 elevi 
participanți) 

Colegiul Național „Ion Minulescu” 
Slatina 

Autocunoaștere și intercunoaștere în 
adolescență (120 elevi participanți) 
Gestionarea eficientă a stresului la 
adolescenți 
Ziua Internațională a Nonviolenței (400 
elevi participanți) 
Adaptarea elevilor la mediul școlar (133 
elevi participanți) 

Școala Gimnazială Brebeni; Școala 
Gimnazială Coteana; Școala 
Gimnazială Mărunței 

Informarea  privind cunoașterea și 
autocunoașterea (40 elevi participanți) 

Liceul Tehnologic „Alexe Marin” 
Slatina 

Educație PsihoEmoțională (30 elevi 
participanți) 

Școala Gimnazială Strejeștii de Jos; 
Școala Gimnazială Strejeștii de Sus; 
Școala Gimnazială Pleșoiu; Școala 
Gimnazială Slătioara; Școala 
Gimnazială Dranovățu 

Rolul autocunoașterii în dezvoltarea 
personală și profesională (400 de elevi 
participanți) 

Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” 
Balș  

Pubertatea  - oportunitate și provocare (28 
elevi participanți) 
Educație pentru un stil de viață sanogen (54 
elevi participanți) 
Facilitarea tranziției de la ciclul primar la 
cel gimnazial (20 elevi beneficiary) 

G.P.P. Nr. 1 Caracal 
Școala e șansa mea! (38 de preșcolari 
participanți) 

Tabelul nr. 9 Proiecte educative derulate la nivel local, în funcție de specificul unității de învățământ, la 
inițiativa profesorilor consilieri școlari din cadrul CJRAE Olt 

 
 

3. ACTIVITATEA CENTRELOR ŞI CABINETELOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE 

3.1. Centralizarea datelor privind evaluarea preșcolarilor și elevilor cu tulburǎri de limbaj 
 

Județul OLT 

Examinaţi Depistaţi 

Şcolari Preşcolari Total Şcolari Preşcolari Total 

6749 4877 11.626 315 469 784 
Tabelul nr. 12: Date privind evaluarea preșcolarilor și elevilor cu tulburǎri de limbaj 

 
În vederea identificării copiilor și elevilor care necesită terapie logopedică și a 

planificării acestui tip de intervenție în specificul tulburării identificate, profesorii logopezi au 
desfășurat activități de testare cu un număr de 4877 preșcolari și 6749 de elevi din ciclul primar. 
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Din totalul acestora, în anul școlar 2021-2022, au fost depistați cu tulburări de limbaj un număr 
469 de preșcolari și 315 elevi. 
 

 
 

Fig. 12: Reprezentare grafică a copiilor și elevilor testați și depistați cu tulburări de limbaj 

 

 3.2. Centralizarea datelor privind luarea în corectare a preșcolarilor și elevilor cu tulburǎri 
de limbaj 

Jud
OLT 

Luaţi în corectare Corectaţi Retraşi Amelioraţi 

Şco 
lari 

Preşc Total 
Şco 
lari 

Preşc Total 
Şco 
lari 

Preşc Total 
Şco 
lari 

Preşc Total 

513 834 1347 175 244 419 52 79 131 293 504 787 

Tabelul nr. 13: Date privind luarea în corectare a preșcolarilor și elevilor cu tulburǎri de limbaj 

În anul școlar 2021-2022 profesorii logopezi au luat în corectare, pe de o parte,  
cei 784 de copii și elevi depistați în lunile septembrie-octombrie 2021 și, pe de altă 
parte, 563 de copii și elevi ale căror tulburări de limbaj au fost ameliorate în anul școlar 
anterior, însă care au necesitat continuarea terapiei logopedice. Astfel, copii și elevii 
cu care profesorii logopezi au lucrat în anul școlar curent au însumat 1347.  

 
 

 
Fig. 13: Reprezentare grafică a copiilor și elevilor luați în corectare, corectați, retași și ameliorați în anul școlar 
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Din totalul de 1347 de preșcolari și elevi care au beneficiat de terapie logopedică 59% 

dintre aceștia au prezentat ameliorări ale tulburărilor de limnaj, 31% și-au corectat în totalitate 
tulburările de limbaj și 10% dintre preșcolari și elevi au fost retrași de către aparținători din 
procesul terapeutic. 
 
3.3. Centralizarea datelor privind cazuistica specifică terapiei logopedice 
 

Județul 
OLT 

Tulburǎri 
de    

pronunţie/ 
articulare 

Tulburǎri 
de 

ritm şi 

fluenţǎ 
a vorbirii 

Tulburǎri 
ale  

limbajului 
 scris-citit 

Tulburǎri 
de    
 

dezvoltare 
a 

limbajului 

Tulburǎri 
de voce 

Tulburări 
de 

limbaj  
asociate 

cu  
Sindrom 
Down, 
Autism 

Alte 
tulburări 

(de 
precizat) 

546 65 59 58 9 34 
Retard 
mintal-7 
ADHD-6 

Tabelul nr. 14: Date privind cazuistica specifică terapiei logopedice 

 
Fig. 14: Prezentare grafică a cazuisticii preșcolarilor și elevilor care beneficiază de terapie logopedică 

 
 

70% dintre preșcolarii și elevii care au beneficiat de terapie logopedică în anul școlar 
2021-2022 au prezentat tulburări de pronunție și articulare. 8% au fost depistați cu tulburări de 
ritm și fluență, și tot 8% au prezentat tulburări ale limbajului scris-citit.  

 
3.4. Centralizarea  datelor în funcție de beneficiarii activității din cadrul CLI 

Județul OLT 
Preșcolari/elevi  logopați Cadre didactice Părinți/tutori 

1347 250 623 

70%

8%
8%

7%1% 4%

1% 1%

Tulburǎri de    pronunţie/ articulare

Tulburǎri de ritm și fluență a vorbirii

Tulburǎri ale  limbajului scris-citit

Tulburǎri de dezvoltare a limbajului

Tulburǎri de voce

Tulburări de limbaj  asociate cu spectrul autist și sindromul Down

tulburări de limbaj asociate ADHD

Tulburări de limbaj asociate retardului mental
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Tabelul nr. 15: Beneficiarii activității din cadrul CLI 

 
Fig. 15: Reprezentare grafică a beneficiarilor Cabinetelor de logopedie școlare și interșcolare 

Analiza datelor privind tipurile de beneficiari direcți ai Cabinetelor de logopedie școlare 
și interșcolare arată că 61% dintre aceștia sunt preșcolari/elevi, 28% sunt părinți/tutori și 11% 
sunt cadre didactice.  

În perioada cursurilor online a fost desfășurată: 
- elaborarea și transmiterea de materiale suport de specialitate pentru preșcolari/elevi 

și pentru părinți/tutori ai acestora dar și pentru cadrele didactice, utile în activitatea cu 
preșcolarii și elevii, sau  

- consilierea la distanță a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu privire la 
modalitățile de realizare a terapiei logopedice. 

În perioada susținerii cursurilor față-în-față profesorii logopezi au desfășurat  workshop-
uri și lectorate adresate părinților/tutorilor și au participat la ședințele cu părinții, având 
următoarele priorități: 

 Importanța terapiei logopedice;  
 Etapele dezvoltării limbajului la copii; 
 Relația logoped-părinte; 
 Rolul părinților în terapia logopedică; 
 Suportul emoțional al logopatului; 
 Exerciții de respirație;  
 Exerciții fonoarticulatorii; 
 Exerciții de antrenare a auzului fonematic; 
 Exerciții de identificare a sunetelor inițiale, finale; 
 Activități de dezvoltare vocabular, acord gramatical; 
 Exerciții de impostare, consolidare și automatizare; 
 Exerciții de miogimnastică acasă;  
 Procedee de corectare a dislaliei;  
 Tehnici de corectare a fonemului R; 
 Procedee de corectare a dislaliei pe perioada vacanței; 
 Jocul pentru fixarea consoanelor cu articulare complexă; 
 Metode și procedee folosite în dislexo-disgrafie; 
 Suportul emoțional al logopatului pentru susținerea activităților pe 

perioada vacanței; 
 Consolidarea, diferențierea și automatizarea sunetului;  
 Modalități de corectare a tulburărilor de limbaj; 
 Noțiuni generale de terapie logopedică. 

Preșcolari/elevi  
logopați

61%Cadre didactice
11%

Părinți/tutori
28%

Preșcolari/elevi  logopați Cadre didactice Părinți/tutori
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În ceea ce privește activitățile adresate cadrelor didactice, acestea au vizat susținerea 
relației cu educatorii și învățătorii pentru sprijinirea logopaților la clasă, prin activități cu 
tema: 

 Impostarea, consolidarea și automatizarea sunetelor; 
 Tehnici de stimulare a copiilor logopați; 
 Gestionarea relației cadru didactic-logopat-părinte și profesorul 

logoped; 
 Procedee de corectare a dislaliei; 
 Tehnici de corectare a fonemului R; 
 Suportul emoțional al logopatului; 
 Jocul pentru fixarea consoanelor cu articulare complexă; 
 Metode și procedee folosite în dislexo-disgrafie; 
 Metode de evaluare a limbajului la preșcolari și școlarii mici; 
 Educarea auzului fonematic; 
 Impostarea, consolidarea, diferențierea și automatizarea sunetelor;  
 Metode de corectare a tulburărilor de limbaj; 
 Corectarea dislexo-disgrafiei; 
 Tehnici de lucru pentru corectarea sunetelor deficitare; 
 Importanța dezvoltării vocabularului și a limbajului la școlari și 

preșcolari. 
În vederea susținerii formării continue a profesorilor logopezi, pe parcursul anului școlar 

2021-2022, au fost organizate 8 ședințe metodice și 2 cercuri pedagogice, iar temele abordate 
au fost: 

 Abordarea integrată a incluziunii școlare; 
 Educație remedială în sistemul de învățământ românesc și posibilități 

de inserție școlară și profesională pentru elevii cu CES;  
 Metode folosite în examinarea, depistarea și diagnosticarea copiilor 

cu deficiențe de limbaj; 
 Rolul jocului didactic în formarea personalității copilului. Exemple 

din practica logopedică; 
 Terapia logopedică în dislexo-disgrafie. Exemple de bune practici; 
 Mutismul electiv-etiologie, simptomatologie, terapie. Studiu de caz; 
 Intervenția logopedică în balbism; 
 Procedee de corectare a dislaliei. Studiu de caz; 
 Autoevaluarea-instrument de autocunoaștere. 

De asemenea, profesorii logopezi au participat la cursul de formare profesională 
„Educație incluzivă-provocări și dileme pentru școala incluzivă a viitorului”, care a însumat 
60 de ore de formare, 15 credite profesionale transferabile, curs finanțat din bugetul CJRAE 
Olt.  
 
4. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ  ȘI A 
COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 
 
4.1. Evidența dosarelor instrumentate de către SEOSP/lună 

 

NUMĂRUL DE DOSARE INSTRUMENTATE / LUNĂ DE ACTIVITATE 

Luna Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. 

Nr. de 
dosare 

38 30 27 28 14 19 15 7 29 12 - - 

Tabelul nr. 16: Evidența dosarelor instrumentate de către SEOSP/lună 
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Fig 16: Evidența dosarelor instrumentate de către SEOSP/lună 

 
La nivelul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională și Comisiei de 

Orientare Școlară și Profesională au fost instrumentate 219 dosare ale 
copiilor/elevilor/tinerilor despuse în vedera obținerii Certificatului de Orientare Școlară. Din 
analiza datelor reiese faptul că cele mai multe dosare au fost depuse în lunile ianuarie (17%) și 
februarie (14%). Acest aspect se justifică prin faptul că anul școlar 2021-2022 a fost unul atipic 
întrucât în primul semestru rata de infectare COVID-19 a înregistrat cote ridicate, iar restricțiile 
impuse, împreună cu organizarea învățământului online, i-a determinat pe părinți să amâne 
depunerea dosarelor. 
 
4.2. Evidența certificatelor de orientare școlară și profesională 

 

Nr. 
total 
cereri 

înregist
rate la 
SEOSP 

Nr. 
total 
copii/
elevi 
evalu
aţi în 
SEOSP 

Nr. total 
certificate 

emise 

Nr. total de copii/elevi cu CES care au 
obținut certificate de orientare şcolară şi 

profesională 
Nr. 

total 
certifi
cate 

emise 

Cereri care nu  
 s-au soluţionat 
prin emiterea 
certificatelor de 
orientare 
şcolară  
şi profesională 
 

cu 
CES 

fără  
CES 

Învățământ de masă 

Învățămâ
nt 

special 
(școala 
specială 
/clase 

speciale) 
Nu
măr 

Motivare 

219 219 196 23 

194 
61 
 

dintre 
care, 

scolariza
ţi la 

domiciliu
/ spital 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

Conform 
OM 
5805/23.1
1.27și OM 
3124/10.0
2.2017 
elevii nu 
prezintă 
cerințe 
educațion
ale 
speciale 

dintre care, 

cu 
servicii 
educaţi
onale 

de 
sprijin 

 
149 

școlariz
ati 
la 

domicil
iu 

 
 

22 

menținere în 
grădiniță 

peste vârsta 
legală 

 
 
 

23 

Tabelul nr. 17: Evidența certificatelor de orientare școlară și profesională 

 

17%

14%

12%

13%

6%

9%

7%
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13%
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Datele prezentate mai sus arată că la nivelul COSP, în anul școlar 2021-2022, au fost 
instrumentate 280 de dosare (219 dosare depuse de către beneficiari, iar 61 de dosare au fost 
primite de la Comisia din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Balș).  
În cadrul SEOSP au fost evaluați 219 copii/elevi, iar dintre aceștia, 196 au cerințe 
educaționale speciale, iar 23 nu prezintă cerințe educaționale speciale.  
 
4.3. Evidența Planurilor de Servicii Individualizate 

 

NUMĂRUL DE PLANURI DE SERVICII INDIVIDUALIZATE APROBATE / LUNĂ  

Luna Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. 

Nr. PSI 1 3 10 8 8 13 11 10 2 9 - - 

Tabelul nr. 18: Evidența Planurilor de Servicii Individualizate 

 
 

 
Fig 17: Evidența Planurilor de Servicii Individualizate 

 
În anul școlar 2021-2022 un total de 75 de proiecte ale planurilor de servicii 

individualizate întocmite la prima orientare şcolară şi profesională sau în vederea reorientării 
școlare au fost transmise COSP spre aprobare (conform ordinului 1986/2016, articolul 57 (5) ). 
Lunile anului în care au fost transmise cele mai multe proiecte sunt: noiembrie (13%), 
februarie (17%), martie (15%), aprilie (13%). 

Măsurile de sprijin pentru promovarea educaţiei incluzive pentru copiii cu dizabilităţi şi 
CES din învăţământul special integrat, care beneficiază numai de certificat de orientare şcolară 
şi profesională au fost stabilite de către responsabilii de caz și de către membrii Serviciului de 
Evaluare și Orientare Școlară și Profesională.  

De asemenea, membrii Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională au 
acordat asistență unui număr de 244 de profesori responsabili de caz. Activitatea a fost 
desfășurată prin modalități diverse: față-în-față, telefonic, prin intermediul e-mailului și prin 
intermediul platformei WhatsApp. În vederea facilitării comunicării între membrii SEOSP și 
profesorii responsabili de caz.a fost creat un grup de discuții pe platforma WhatsApp. Au fost 
transmise informații privind evaluarea și orientarea școlară a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES, 
condițiile speciale de susținere a Evaluării Naționale și Examenului de Bacalaureat, admiterea 
la liceu pe locuri special destinate copiilor/elevilor/tinerilor cu CES.  
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CAPITOLUL AL VI-LEA - ACTIVITATEA PALATELOR ȘI 
CLUBURILOR COPIILOR 

PALATUL COPIILOR „ADRIAN BĂRAN” SLATINA 
 

Moto-ul Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina: Descoperă-ţi vocaţia! Cultivă-ţi 
talentul! 

Motto-ul unității noastre încurajează atât părinții, cât și profesorii, dar mai ales elevii 
să își unifice forțele cu scopul cunoașterii depline. Școala dezvoltă comunicarea deschisă, 
asertivă, promovează inovația, creativitatea, inițiativa personală și participarea activă la viața 
comunității. 

VIZIUNEA  
Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina va fi centrul unei lumi culturale, în care 

valorile curente se numesc imaginaţie, creativitate, perseverenţă şi dăruire, care se va 
impune ca un factor de susţinere şi de stimulare a creativităţii elevilor, de încurajare a 
talentelor manifestate în diferite domenii: artistice, sportive, tehnico-științifice.  

MISIUNEA  
„Folosirea înţeleaptă a timpului liber este un produs al culturii şi al educaţiei.” (B. 

Russel) 
Palatul  Copiilor „Adrian Băran” Slatina este o instituţie de învăţământ pentru timpul 

liber,  în care cultura şi educaţia îşi dau mâna zi de zi, cu scopul nobil de a fructifica 
predispoziţiile native şi interesele elevilor care îi frecventează cursurile, prin activităţi 
complementare conlucrând la aprofundarea şi amplificarea cunoştinţelor obţinute în 
procesul educaţional  din şcoală,  la formare,  dezvoltarea şi  afirmarea personalităţii 
copiilor.   

Procesul educaţional este un act de culturalizare, de socializare, de formare şi 
dezvoltare a elevilor, dus la îndeplinire de echipa didactică. Aceste finalităţi se realizează la 
nivelul cercurilor din cadrul Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina, îndeosebi de către 
profesorii coordonatori de activități, sub îndrumarea conducerii instituției şi a altor factori de 
răspundere. Prezentul Raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor cadrelor 
didactice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, 
referindu-se la activitățile desfășurate de personalul din cadrul Palatului Copiilor „Adrian 
Băran” Slatina în anul școlar 2021 – 2022. 

Prezentul raport este o analiză a principalelor aspecte cantitative şi calitative ale 
învăţământului din Palatul  Copiilor „Adrian Băran” Slatina, constatate în anul şcolar 2021-
2022, şi a fost întocmit pe baza documentelor care descriu activitatea diferitelor 
compartimente. Este o prezentare sintetică în care sunt surprinse aspectele reprezentative şi 
face referiri atât la latura pozitivă, cât şi la cea ameliorativă a activităţii complexe desfășurate 
în unitatea școlară. Raportul reflectă gradul în care, prin programele şi politicile sale, instituţia 
noastră a contribuit la îmbunătăţirea sistemului educativ din judeţ, evidenţiind măsurile, 
activităţile, intervenţiile punctuale, demersurile pe termen lung concretizate în programe clar 
definite, precum şi rezultatele obţinute.  

Pe baza acestor realităţi, putem afirma că, prin politicile sale educaţionale, prin 
alocarea şi gestionarea corectă a resurselor materiale, financiare şi umane şi prin respectarea 
cadrului legislativ şi instituţional, am înţeles să asigurăm performanța în educaţie printr-un 
demers dinamic ce presupune implicare şi asumare, un demers bazat pe servicii educaţionale 
de calitate, pentru îmbunătățirea competențelor copiilor, tinerilor, în scopul adaptării 
continue a nevoilor, intereselor și abilităților individuale la cerințele pieței muncii.  

Am urmărit să asigurăm un cadru motivant, stimulativ, care să conducă la un învățământ 
de calitate prin valorificarea propiilor resurse umane și materiale. În vederea consolidării 
rolului școlii, ca principală instituție de educație și învățământ, s-a acționat inovativ pentru o 
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abordare integrată a învățării, pentru susținerea dezvoltării actului educațional, a 
competențelor profesionale și a promovării performanțelor.  

Utilizând o strategie de dezvoltare bazată în primul rând pe calitate şi profesionalism, 
directorii unității şcolare au proiectat și au pus în practică pe parcursul semestrelor anului 
școlar 2021-2022 un traseu al dezvoltării continue, au asigurat implementarea unor programe 
care au contribuit la dezvoltarea încrederii în propriile forţe şi au generat entuziasm şi 
ataşament faţă de valorile societăţii democratice moderne, răspunzând astfel la un nivel 
superior aşteptărilor elevilor, părinţilor şi comunităţii, în general. 

 
PREZENTAREA INSTITUȚIEI 
Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina - având o  activitate de peste 65 de ani, a 

reprezentat un „laborator” în care se formează şi se conturează personalitatea copilului,  un 
izvor de cunoaştere şi dezvoltare a talentelor şi pasiunii elevilor. 

Prin decizia nr. 340 din 30.08.2006,  Inspectoratul  Şcolar al Judeţului Olt, începând cu 
1 septembrie 2006, a aprobat atribuirea denumirii   „Adrian   Băran” -  Palatului Copiilor, în 
memoria ilustrului pedagog şi personalitate marcantă a învăţământului românesc. 

Din  anul 2012 au fost arondate Cluburile din județ ca structuri:  Balș,  Corabia, 
Drăgănești-Olt.  

De-a lungul timpului instituția a funcționat în diverse locații  de pe raza municipiului 
Slatina: o clădire naționalizată ce a fost revendicată de către proprietari, fostul cămin al 
Liceului de construcții, clădirea fostului Liceu „Ion Mincu”, dar  odată cu finalizarea 
construcției obiectivului  de investiții PALATUL COPIILOR „ADRIAN BĂRAN” SLATINA în valoare 
de 11.522.094 lei, începând cu septembrie 2017 funcționăm în noul sediu cu o suprafață totală 
desfășurată de 3.325 m², ce cuprinde 25 de săli de cercuri, sală de spectacole cu 300 locuri, 3 
săli de balet, foaiere expoziționale și spații de cazare devine centrul activităților extrașcolare 
din municipiul Slatina. Această nouă locație pune la dispoziția elevilor, pe lângă generoasele 
săli de curs, ateliere, vestiare, cabine de duș și o multitudine de echipamente din domeniul 
audio, video, foto, multimedia și IT, permițând astfel ca activitățile desfășurate cu elevii să 
atingă cele mai înalte standarde. 

Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
Legea Educaţiei Naţionale şi Statutul Personalului Didactic, Hotărâri ale Guvernului României 
și Regulamentul de funcțioanare și organizare al Palatelor și Cluburilor Copiilor. 

 
RESURSE UMANE  
Activitățile instructiv-educative extracurriculare din Palatul Copiilor „Adrian Băran” 

Slatina se desfășoară cu elevii/copiii de  vârste   cuprinse  între  3  și  18 ani, pe  grupe de 
începători, avansați sau performanță.  

Efective de elevi pe nivel, la începutul anului școlar 2021-2022 

  Preșcolar Primar Gimnaziu Liceu Total 

Slatina 320 1352 618 254 2544 

Balș 0 188 75 69 332 

Corabia 0 115 90 91 296 

Drăgănești 0 70 136 40 246 

 Total 320 1725 919 454 3418 
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Cei 3418 de elevi ai  Palatului  Copiilor „Adrian Băran” Slatina Olt au fost  cuprinși în 
612 grupe din care  grupe începători - 438, avansați - 149 și performanță - 25.  
  

 
   

Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, personal de conducere:  
În cadrul Palatului Copiilor „Adrian Băran” Slatina și structurile Balș, Corabia, 

Drăgănești–Olt sunt 45 de cadre didactice, 7 - persoane nedidactic;  3,5 - didactic auxiliar;  2 
– personal de conducere, astfel:  

- Slatina – 37  de cadre didactice, 3,5 didactic auxiliar și 5 nedidactic;  
- Balș – 2 cadre didactice; 
- Corabia – 2 cadre didactice și 1 nedidactic; 
- Drăgănești-Olt – 3 cadre didactice și 1 nedidactic.  
 
Distribuția pe grade didactice: 

Număr personal didactic calificat: 43 
Personal 
didactic 

Gradul I: 26 
Gradul 

II 

Cu 
definitivat 

Fără 
definitivat 

Necalificat 

Total 
Din care, 
cu doctorat 

  

29 2 6 7 4 2 

 

9%

51%

27%

13%

Palatul Copiilor „Adrian Băran”

Prescolar

Primar

Gimnaziu

Liceu

72%

24%
4%

Palatul Copiilor „Adrian Băran”

Începători

Avansați

Performanță
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Distribuția pe grupe de vechime: 

Nr. 
crt. 

Grupe de vechime Nr. cadre didactice 

1. sub 2 ani 4 

2. 2-6  ani 4 

3. 6-10 ani 4 

4. 10-14 ani 6 

5. 14-18 ani 4 

6. 18-22 ani 6 

7. 22-25 ani 2 

8. 25-30 ani 5 

9. 30-35 ani 7 

10. 35-40 ani 2 

11. peste 40 ani 2 

 
BAZA MATERIALĂ   

Nr. 
crt. 

BAZA MATERIALĂ Nr. 

1. Clădiri 3 

2. Birouri 6 

3. Săli de clasă 24 

4. Cabinete 2 

5. Laboratoare 7 

6. Bibliotecă 1 

7. Săli de balet/ dans 3 

 
Dotarea spațiilor școlare, auxiliare și admnistrative  

 

NR. 
CRT. 

TIP SPAȚIU ȘCOLAR DOTARE 

 Palatul Copiilor „Adrian 
Băran” Slatina 

 

1. 3 x Laborator 
Informatică/ Matematică 
aplicată/ Robotică/Foto-
cineclub 

11xcalculatoare, 11xmonitoare, mașină îndosariat, 
laminator, 14 scaune, 10 mese, dulap cu vitrina, 7 
aparate foto,  cameră video HD.  

2. 2 x Sală instrumente 
muzicale 

Pianină, chitară, clarinet, combină muzicală, tablă, 
țambal, orgă, viori 

3. 3 x Sală de dans  Calculator, monitor, combină muzicală, imprimantă, 
spalier gimnastică, 15 saltele, bară gimnastică, birou, 
vestiare, dușuri, oglinzi 

4. 7 x Sală de cerc Calculator, monitor, combină muzicală, imprimantă, 
10 pupitre individuale și 10 scaune, catedră, scaun 
profesor, dulap cu vitrină 

 Structura Corabia  

1. Sală matematică aplicată 10 calculatoare pentru uzul elevilor, 1 calculator 
pentru profesor, imprimantă, modem wireless, 
internet prin cablu și wifi, 10xmese, 15 scaune, 1 
birou, 3 dulapuri 
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NR. 
CRT. 

TIP SPAȚIU ȘCOLAR DOTARE 

2. Sală cenaclu literar 10 x mese de lucru cu  scaune ergonomice,   calculator 
conectat la sistem de proiecție și sistem audio, 
internet wifi  

3. Birou administrativ 1 măsuță, 2 fotolii, 3 birouri, 1 scaun directorial, 2 
scaune, 2 vitrine, internet prin cablu și wifi, 1 
calculator, 1 copiator, multifuncțională cu fax, 1 
mașină îndosariat, 1x dvd player  

 Structura Drăgănești-Olt  

1. Laborator informatică 7 calculatoare legate în rețea pentru uzul elevilor, 1x 
imprimantă, 1xlaminator, mașină îndosariat, aparat 
foto, cameră video, videoproiector cu ecran de 
proiecție, modem wireless 

2. Sală creație confecții 3x mașini de cusut, 2 mese de lucru, 15 scaune, un 
birou, internet prin cablu și wifi 

3. Birou administrativ 2x mese, 1 birou, 6 scaune, 2 vitrine, internet prin 
cablu și wifi, copiator, 1 multifuncțional cu fax 

Menționăm că în toate spațiile de învățământ este asigurat accesul la internet,  unitatea 
dispunând și de retea WiFi la sediul central. 

 
Unitatea noastră beneficiază de reţea de apă curentă de bună calitate de la reţeaua 

orăşenească, canalizare, reţea electrică de 220v şi de 380v, grupuri sanitare corespunzătoare 
atât pentru elevi cât şi pentru cadre didactice, încălzirea se face cu centrale pe gaze. Clădirea 
este funcţională, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului instructiv-
educativ.  

Acces la Internet, telefon, fax, copiator, televiziune prin cablu, sistem de monitorizare 
video căi de acces, holuri, săli de clasă; calculatoare în fiecare sală de clasă.  

Sala de festivităţi aflată  în proces de finalizare este dotată  la cele mai moderne standarde:  
aparatură de proiecţie audio–video 3D,  instalaţie de sonorizare Hi-Fi (staţie de amplificare, boxe 
audio, sistem integrat muzical) şi 250 de locuri pe scaune tapiţate cu suport metalic. 

 
REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 
Activitățile desfăşurate la cercurile de profil ale Palatului Copiilor „Adrian Băran”   sunt 

gratuite, accesul elevilor la acestea nefiind condiţionat de nicio taxă. Copiii, în funcţie de 
talentul şi vocaţia fiecăruia, participă la activităţile oferite de cercurile Palatului Copiilor 
„Adrian Băran” pentru a-și satisface curiozitatea și a-și facilita acces pe mai departe la viaţa 
ştiinţifică, cultural-artistică  şi sportivă a comunităţii. 

Activitatea instructiv-educativă la fiecare cerc, nivel  şi an de studiu s-a desfășurat  în 
conformitate cu prevederile legale și programele școlare în vigoare, respectându-se 
particularităţile de vârstă ale elevilor,  nivelul de pregătire şi de dezvoltare psihosomatică. S-
a pus accent pe calitatea conţinuturilor predate,  folosindu-se metode şi strategii interactive 
de predare, centrate pe elev.  

Prin aceasta s-a urmărit dezvoltarea creativităţii, a gândirii critice, formarea capacităţii 
de analiză şi sinteză, dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, având drept țintă formarea  
personalității elevilor pentru a răspunde cât mai bine cerințelor societății actuale. 

Cercurile artistice au fost prezente la expoziţiile cu caracter specific, au participat la 
manifestari de nivel local și județean. Cercurile  sportive    au atras la fel ca în fieacare an  
numeroși copii pasionați.  

Toate cercurile  au  fost implicate în  organizarea  de diverse  activităţi specifice  în 
colaborare cu parteneri locali sau județeni: diverse  școli și licee din Slatina și din județ, Agenţia 
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Pentru Protecţia Mediului Olt, Centrul Județean pentru Cultură și Artă Olt, Consiliul Județean 
Olt, Primăria Municipiului Slatina.  

Pe semestrul I, activitatea s-a desfășurat preponderent online, iar pe semestrul al II-lea 
activitatea s-a desfășurat cu prezență fizică. Am oganizat cursuri la nivelul instituției pentru 
pregătirea cadrelor, am monitorizat permanent  activitatea și am intervenit pentru a elimina 
deficiențele sprijinind elevii și profesorii. 

În afara orarului unității, cadrele didactice au derulat activitățile instructiv-educative 
denumite activități extracerc  din diferite domenii de interes socio-cultural, activități de 
dezvoltare personală,  conform planificării anuale proiectate, pe baza proiectelor tematice. S-
au respectat regulile de conduită, prezentate părinţilor şi copiilor, regulile fiecărei grupe de 
preșcolari, s-a monitorizat permanent comportamentul elevilor. Au fost aplicate metode 
adecvate în derularea procesului instructiv-educativ, atât în primul semestru, cât și în cel de-
al doilea.  

Toți colegii profesori au comunicat cu părinții și i-au informat cu toate datele privind 
derularea evenimentelor cu privire la măsurile de protecție care au trebuit aplicate și 
respectate, privind igiena și sănătatea copiilor, cât și cea adulților. 

 
Activități și rezultate relevante: 
Cercul „Atelierul Fanteziei” - prof. Sterie Cristina 
Activități: 
- În data de 20.10.2021, în colaborare cu Clubul Soroptimist Slatina, a avut loc o 

activitate dedicată plantării de flori și copaci în grădina palatului, la care au participat 10 elevi 
de la cercul „Atelierul fanteziei”; 

- 25.11.2021-26.11.2021 - „România, te iubesc!”- activitate extracerc dedicată zilei de 
1 Decembrie, la care au participat 20 elevi de la cercul „Atelierul fanteziei”; 

- 13.12.2021-21.12.2021 – „In atelierul piticilor” - activitate dedicată sărbătorilor de 
iarnă, în care elevii au realizat diferite decorațiuni de Crăciun. In cadrul acestei activități, am 
colaborat cu Școala Gimnazială Tătulești; 

- 12.01.2022-14.01.2022 - activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu la care au 
participat 25 de elevi din cadrul cercului „Atelierul fanteziei”; 

- 20.01.2022 - activitate dedicată Micii Uniri în colaborare cu cercurile Teatru și 
Floricultură; 

- 11.04.2022- 14.04.2022 - „Iepurașul vesel” activitate dedicată sărbătorilor pascale la 
care au participat 50 de elevi din cadrul cercului; 

- 31.05.2022 - „Bucură-te, copile! E ziua ta!”- activitate dedicată zilei de 1 iunie, în 
colaborare cu cercul „Floricultură”, la care au participat 15 elevi. 

 
Cercul de Balet/ Dans Modern - prof. Ciobanu Diana Elena 
Activități: 
- Campania „Dar din dar se face rai“, 6 Decembrie 2021, unde au participat 47 de elevi 

de vârstă primară și preșcolară ai Palatului Copiilor, parteneri Centrul Educațional „Căsuța 
Fermecată“ Slatina, Școala Schitu Sat Greci; 

- Spectacol „Craciunul e Magie“, ediția a III-a, 21 Decembrie 2021, 97 de elevi ai cercului 
de Dans Modern;  

- Ziua poetului Mihai Eminescu, 43 de elevi de clasele I-IV și V-VIII; 
- Ziua Internațională a lecturii,15 februarie, 25 de elevi ai cercului;  
- Spectacol „Te iubesc, mămica mea”, 8 Martie, Palatul Copiilor „Adrian Băran”, 56 de 

elevi ai cercului;  
- Concursul Județean de Muzică Ușoară și Dans Modern „Stelele Olteniei”, 14 aprilie, 83 

de elevi participanți;  
- Jubileul Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina, 27 mai 2022, 24 de elevi participanți;  
- Festivitatea de închidere a anului educațional, 4-8 iulie, 90 de elevi participanți. 
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Premii: 
Locul I - Concursul Județean de Muzică Ușoară și Dans Modern „Stelele Olteniei“ 

Formația „Domino“ clasele I-IV, Dans de Caracter - Premiul Special al Jurilului, Locul I - 
Concursul Județean de Muzică Ușoara și Dans Modern „Stelele Olteniei“ Dans Tematic, Fantezie 
Coregrafică Formația „Butterfly” preșcolari - Locul I Concursul Județean de Muzică Ușoară și 
Dans Modern „Stelele Olteniei“ Formația „Forever” clasele V-VIII, Show Dance 

 
Cercul Pictură pe sticlă - prof. Brătoi Iohana 
Activități: 
Expoziția „O trecere prin peisaj!” alături de eleva Bianca Barbu, organizat în luna aprilie 

2022 de Muzeul Județean Olt și lucrările a peste 50 de copii de la Cercul din Palatul Copiilor 
„Adrian Băran” Slatina. Partenerii implicați în proiect au fost: Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” 
Slatina, Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” și G.P.P. nr.2 Slatina, Școala Gimnazială Poganu. 

 
Cercul de cultură și civilizație engleză - prof. Minulescu Maria 
Activități: 
Ziua Recunoștinței – originea și celebrarea în UK și SUA/25.11.2021/14,10, Sfântul 

Nicolae – poveste și activități/6.12.2021/14 Felicitări de Crăciun – confecționare și scrierea 
mesajelor/ urărilor de Crăciun/20.12.2022/14 elevi.  Obiceiuri și tradiții din bucătăria engleză 
vs americană/ 15.01.2022/15 elevi. Povești din folclorul englez/ american - ziua lecturii/ 
15.02.2022/14 elevi. Valentine Day/16.02.2022/24 elevi Ziua mamei/ 7.03.2022/14, 10, Irlanda 
Sfântului Patrick/22.03.2022/14 elevi/ 1 aprilie-ziua păcălelilor/1.04.2022/14 Sărbătoarea 
Paștelui la englezi/11.04.2022. Ziua păsărilor și a arborilor/10.05.2022/14,7,7 Ziua copilăriei/ 
7.05.2022. 

  
Cercul de Gimnastica Ritmica/ Balet – prof. Ionescu Silvia 
Activități: 
Spectacol dedicat lui Moș Crăciun, 48 elevi ai cercului, 15 Decembrie/ Spectacol 

Prysmian 7 mai, 18 elevi  și spectacol în Parcul Tineretului pentru popularizarea ofertei 
educaționale. 

Premii: 
Concursul Județean de Muzică Ușoara și Dans Modern „Stelele Olteniei” 14 Aprilie 2022, 

Formația THE FLOWERS – LOCUL I – BALET; Formația ARMONIA - LOCUL I – DANS DISCO; Formația 
ARMONIA - LOCUL I – BALET; Formația FRESH STARS - LOCUL I – DANS CONTEMPORAN; Formația 
FRESH STARS - LOCUL I – DANS DISCO. Concursul Internațional de Dans și Muzică „Ghiocel de 
Argint”, organizat de Palatul Copiilor Arad, în data de 03 iunie 2022, obținând : Locul al II-lea 
cu Formația FRESH STARS - Dans Contemporan; Locul al III -lea cu Formația FRESH STARS – Dans 
Disco. 

 
Cercul de Gimnastică aerobică - prof. Sandu Viorica 
Activități:  
Am participat la spectacolul organizat de Primăria Municipiului Caracal cu ocazia ZILEI 

DE 1 IUNIE, Ziua Copiilor. 
Am participat la spectacolul organizat de Primăria Municipiului Caracal cu ocazia ZILEI 

MEDIULUI - 5.06.2022. 
Premii: 
Concursul Județean – RITM 2022, editia I-Caracal,14.05.2022 unde am obținut 

următoarele premii -Trupa „Prichindeii” - preşcolari, Premiul I - ind.fem MARGARITESCU SOFIA-
cls. I-II Premiul I - Trio -cls. III-IV Premiul I - ind.mas. SANDU ANTONIE -cls. III-IV Premiul I  

Concursul Național de la Tg. Jiu, 21.05.2022-MĂIASTRA unde am obținut următoarele 
premii, categoria cls. VII-VIII - ind.fem PANĂ RAISSA-CATEG. PRESCOLARI -Premiul I - ind. fem 
– MARGARITESCU SOFIA -Premiul al II-lea. 
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Cercul de Dans Modern – prof. Oporanu Claudia 
Premii: 
- In 27.10.2022, elevii Palatului Copiilor „Adrian Baran” au participat la competiția 

International Dance Competition Sibba City Of Dance, unde au obtinut locul al II-lea si al III-
lea, competiție care s-a desfășurat online (locul al II-lea Barbu Antonio Raul, Stănculescu Daria 
Maria/ locul al III-lea Neacșu Bianca Lavinia, Popa Alexandru Mihai, Dinculescu Catrina Alexia 
Iuliana); 

- In data de 12 martie, Cupa Royal Dance București unde formatia Glitter a ocupat locul 
I; 
- In data de 19 martie, a avut loc la București Campionatul Național de Street Dance la care am 
obținut locul al III-lea cu juniorii de la FOREVER; 

- In data de 03 aprilie Concursul Internațional Sibba City Of Dance unde formatia 
FOREVER a ocupat locul al II lea; 

- In data de 14 aprilie Concursul Județean de Muzică Ușoară și Dans Modern „STELELE 
OLTENIEI” Slatina 2022, unde formațiile Glitter, Amicii, Forever și perechea formată din Preduț 
Timeea și Radu Rotea au ocupat locul I; 

- In data de 14 mai, Concursul Național „Dansul Florilor” Pitești unde formatia Glitter a 
ocupat locul I; 

- In data de 05 iunie, Festivalul național de muzică și dans „Floare de Castan” unde 
formațiile FOREVER si AMICII au ocupat locul I. 

 
Cercul Muzică Ușoară - prof. Sterie Marius 
Activități:  
Deschiderea anului școlar - Premierea olimpicilor de către Consiliul Județean Olt - 

Spectacole dedicate Sărbătorilor de Iarnă, Ziua națională a ROMANIEI, 15 ianuarie, Ziua poetului 
național Mihai Eminescu, 8 Martie, Ziua Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina, Olimpiada 
Națională   Discipline Tehnice. 

Premii:  
ELEVA MAGDA CĂLUINU: Premiul I, Talent show – Vâlcea; Premiul I – IFLC Golden voice- 

București; Premiul I - În meoriam lui Nicolae Pușcașu – Timișoara; Trofeul „VOCI DE ÎNGER” 
SUCEAVA. 

Va reprezenta România la Concursurile Internaționale de Limbă și Cultură din: Germania 
11-27 Iunie, SUA, Canada - 3-18 Octombrie. 

DANA DRĂCEA GEORGIANA: Premiul III la Festivalul Online „Artă în Iarnă”- București 
RĂDOESCU RAMONA: Premiul II - In memoriam lui Nicolae Pușcașu – Timișoara 
BROBOANĂ MIRUNA: Premiul II- În memoriam lui Nicolae Pușcașu – Timișoara; Premiul I 

Festivalul Național „Floare de Castan” Costești, Argeș 
ȘUȘALĂ MARIA ANTONIA: Trofeul Festivalului Național „Floare de Castan” Costești, Argeș 
POPA ERICA: Premiul I  la Festivalul Național „Floare de Castan” Costești, Argeș 
TINCA IOANA BETRICE: Premiul II la Festivalul Național „Floare de Castan” Costești, 

Argeș 
ENE ALEXANDRA IOANA: Premiul I Festivalul Național „Floare de Castan” Costești Argeș 
DRĂGAN ALEXIA: Premiul III Festivalul Național „Floare de Castan” Costești, Argeș. 

 
Cercul Desen, Pictură - prof. Vancea Marius 
Premii: 
Am participat la concursul național de creație plastică „SĂ NE CUNOAȘTEM 

LOCALITATEA” EDIȚIA A II-A, 2022 Centrul Cultural „ION VINEA” Giurgiu și am obținut 
următoarele premii: STANCIU EMA NICOLLE - Premiul I;  NICOLA ANDREEA - Premiul I; 
PARASCHIV FLORINA - Premiul I; BOBEICA LAVINIA GABRIELA - Premiul I; NEACSU LUMINITA - 
Premiul III  

Am participat la OLIMPIADA DE BENZI DESENATE Ediția a III-a, 2022 și am obținut 
următoarele premii: VIDU ALEXIA MARIA - Mențiune;  ANA MADALINA ȘTEFANIA – Mențiune. 
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Cercul Fotocineclub/ Robotică – prof. Teleșpan Ion 
Activități: 
Administrarea site-ului web al instituției – permanent. 
Mediatizarea tuturor activităților prin pagina de Facebook a Palatului.  
Premii 
Concursul  Național Nextlab.tech ediția a 2-a: Premiul I-Bălășoiu Luca, Cărnaru Gabriel, 

Turcitu Ionuț, Premiul II-Câmpeanu Alexandru. 
Concurs Regional „Laboratorul cunoașterii”: Premiul I-Sterie Ema, Balica Maria, Premiul 

al II –lea-Ciupercă Luca, Preda Alexandru. 
 
Cercul de Informatică Balș - prof. Cătănoiu Constantin 
Activități:  
Simpozionul interjudețean „Mihail Drumeș – Dincolo de timp”/ 26 noiembrie 2021/ 

Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Activitatea extracurriculară „Întoarcerea la inocență”/ 2 
iunie 2022/ 42/ Magda Nicolae, Mirela Costache - Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș. 

 
Cercul de Tenis de masă Balș – prof. Graure Marius 
Premii: 
Vrancea Bogdan/ Concursul Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ Căluțoiu Robert/ 

Concursul Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ Echipa P. C. „Adrian Băran” Structura Balș/ 
Concursul Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ Tudosie Darius/ Concursul Județean de Tenis 
de masă/ 9.04.2022/ Văduva Valentin/ Concursul Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ 
Constantin Daniel/ Concursul Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ Constanin Alin/ Concursul 
Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ Pîrcălăbescu David/ Concursul Județean de Tenis de 
masă/ 9.04.2022/ Truică Gabriel/ Concursul Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ Coșerin 
Robert/ Concursul Județean de Tenis de masă/ 9.04.2022/ Gogeoman Alexandru/ Concursul 
Județean de Tenis de masă. 

 
Cercul de Matematică aplicată în tehnică de calcul, Corabia - prof. Flori Daiana 
Activități: 
„1 Decembrie - Ziua naţională a României”/ 26 noiembrie/ 32 de elevi/ partener cercul 

Cenaclu literar. 
„Mesaje de sărbători”/ 17 decembrie/ 56 de copii/ partener cercul Cenaclu literar. 
 „Mihai Eminescu-poet naţional”/ 14 ianuarie/ 25 copii/ partener cercul de Cenaclu 

literar. 
„Biblioteca virtuală”/ 15 februarie/ 15 copii  
„Din suflet pentru mama”/ 8 martie/ 60 copii/ partener cercul de Cenaclu literar 
„Paşte şi lumină” - 22 aprilie/43 copii/ partener cercul de Cenaclu literar  

„Ziua Eroilor”/ 9 mai/ 20 de copii/ cercul de Cenaclu literar. 
Premii: locul III/ Moraru Aurelian/ „Vreau să fiu cercetător”- concurs județean; locul II/ 

Guinea Daria/ Vreau să fiu cercetator-concurs județean; locul II/ Vladu Daniela/ Vreau să fiu 
cercetător-concurs județean/ locul II/ Guinea Maria/ Vreau să fiu cercetator-concurs județean/ 
locul II/ Surdu Alex/ Vreau să fiu cercetător-concurs județean/locul II/ Gruia Daniel/ Vreau să 
fiu cercetător-concurs județean/ locul II/ Ilias Daria/ Vreau să fiu cercetător-concurs județean/ 
locul I/ Pascu Andreea/ Vreau să fiu cercetător-concurs județean/locul I/ Cristuinea Denisa/ 
Vreau să fiu cercetător-concurs județean/ locul I/ Petroi Maria Bianca/ Vreau să fiu cercetător-
concurs județean/ locul II/ Vulpe Madalin/ Vreau să fiu cercetător-concurs județean/locul III/ 
Petroi Maria/ Știinta ca o joacă-concurs național/locul II/ Moraru Aurelian/ Știinta ca o joacă-
concurs național/ locul II/ Surdu Alex/ Știinta ca o joacă-concurs național/ locul I/ Pascu 
Andreea/ Știinta ca o joacă-concurs național/locul I/ Cristuinea Denisa/ Știinta ca o joacă-
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concurs național/locul I/ Guinea Daria/ Știința ca o joacă-concurs național/locul I/ Vulpe 
Mădălin/ Știinta ca o joacă-concurs național/Menţiune/ Mitriţoaia Andreea/ Formidabilii-
concurs internațional/locul III/ Petcu Ana/ Formidabilii-concurs internațional/locul II/ Motoc 
Eduard/ Formidabilii-concurs internațional/ locul II/ Pele Ioana/ Formidabilii-concurs 
internațional/locul II/ Tudor Nicoleta/ Formidabilii-concurs internațional/ locul I/ Guinea 
Maria/ Formidabilii-concurs internațional/ locul I/ Moraru Aurelian/ Formidabilii-concurs 
internațional/ locul I/ Bucsan Alexia/ Formidabilii-concurs internațional/locul I/ Braneanu 
Ionut/ Formidabilii-concurs internațional/ locul I/ Dugheana Madalina/ Formidabilii-concurs 
internațional/ Menţiune/ Guinea Maria/Memorialul Henri Coanda-concurs național/Menţiune/ 
Surdu Alex/Memorialul Henri Coanda/concurs național/ Menţiune/ Sapca Alex/Memorialul 
Henri Coanda-concurs național/Menţiune/ Dudu Carina/Memorialul Henri Coanda-concurs 
național/ locul III/ Motoc Eduard/Memorialul Henri Coanda-concurs național/locul III/ Crudu 
Ilinca/Memorialul Henri Coanda-concurs național/locul III/ Guinea Maria/Floare de lotus- 
concurs județean/ locul II/ Dima Daria/Floare de lotus- concurs județean/ locul II/ Vulpe 
Ariana/Floare de lotus- concurs județean/ locul I/ Pascu Andreea/Floare de lotus-concurs 
județean. 

 
FESTIVALUL „CĂLUȘULUI OLTENESC”, Ediția  a II-a  organizat în colaborare cu Centrul 

Județean de Cultură și Artă Olt s-a desfășurat în perioada 12 – 19 iunie în 5 centre folclorice: 
BRÂNCOVENI - Duminică, 12.06.2022  
GIUVĂRĂȘTI - Luni, 13.06.2022  
FĂRCAȘELE -  Vineri, 17.06.2022  
OPTAȘI-MĂGURA -  Sâmbătă, 18.06.2022  
DĂNEASA, Duminică, 19.06.2022.  
 
Concursul Național al Copiilor „CĂLUȘUL ROMÂNESC”- ediția a XXII-a ce s-a desfășurat 

în perioada 22-26.06.2022. 
În cadrul festivității de deschidere oficială a fost organizat în Parcul Tineretului Tabloul 

coregrafic „HORA OLTENEASCĂ!” la care au participat peste 2000 de copii.  
Au fost înmânate premii astfel: 
Formații de călușari: 
Formația de călușari „Plaiurile Sâmbureștiului” – SÂMBUREȘTI, Premiul I 
Formația de călușari „Dobruneanca” – DOBRUN, Premiul I 
Formația de călușari „Muguraș” – OTAȘI-MĂGURA, Premiul I 
Formația de călușari „Ilie Martin” COLONEȘTI, Premiul I 
Formația de călușari „Cununa” – ȘOPÂRLIȚA, Premiul I 
Formația de călușari „Ghiocelul” – CEZIENI, Premiul I 
Formația de călușari „Izvorașul” – IZVOARELE, Premiul I 
Formația de călușari „Rândunica” -  VÂLCELE, Premiul I 
Formația de călușari din CĂLĂRAȘI, Premiul I 
Formația de călușari „Hora florilor” – OSICA DE JOS, Trofeul concursului 
Formația de călușari „Mugurașii Iminogului” – PERIEȚI, Marele premiu 
Formația de călușari „Doruri de câmpie” din HÂRSEȘTI - Jud. ARGEȘ, Premiul I 
Cete de călușari: 
Ceata de călușari „Ulmișorul de Brastavățu”- BRASTAVĂȚU, Premiul II 
Ceata de călușari „Doina Fărcașelor” – FĂRCAȘELE, Premiul I 
Ceata de călușari „Căluș de curte veche” - PIATRA-OLT, Marele Premiu  
Formații de dans mixt: 
Formația de dans mixt „Brâulețul” – PÂRȘCOVENI, Marele Premiu 
Formația de dans mixt „Mugurașii Iminogului” – PERIEȚI, Premiul I                                          
Formația de dans mixt „Izvorașul” – OBÂRȘIA, Premiul III 
Formația de dans mixt „Ghimpețeni” -  GHIMPEȚENI, Premiul III 
Formația de dans mixt „Acidava” PIATRA–OLT, Premiul III 
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Formația de dans mixt „Ilie Martin” – COLONEȘTI, Premiul I 
 
Formații de dans fete: 
Formația de dans fete „Mugurașii Brâncovenilor” – BRÂNCOVENI, Marele Premiu 
Formația de dans fete „Mugurașii Iminogului” – PERIEȚI, Premiul I 
Formația de dans fete „Zestrea Poboranilor”  - POBORU, Premiul II                                             
Formația de dans fete „Călușul – Junior” – SCORNICEȘTI, Premiul I 
Formația de dans fete „Brâulețul” – ȘTEFAN CEL MARE, Premiul III 
Grup vocal: 
Grup vocal „Bujoreii Radomireștilor” – RADOMIREȘTI, Premiul special al juriului 
Grupul vocal folcloric „Mândruțele de la Olt”, Premiul special  
Grup vocal „Oltencuțele” – CURTIȘOARA, Premiul special 
Grup vocal  „Oltencuțele” -  PERIEȚI, Premiul special 
Grup vocal al Ans. Folc.”Dor Moroșan” – MARAMUREȘ, Premiul special 
Grup vocal al Ans. Folc. ”Moineșteanca” – BACĂU, Premiul special 
Ansambluri folclorice: 
Ansamblul Folcloric „Plaiurile Sâmbureștiului” – SÂMBUREȘTI, Marele Premiu 
Ansamblul Folcloric „Călușul” – SCORNICEȘTI, Premiul I 
Formația de căiuți din BALUȘENI, Jud. BOTOȘANI, Premiul I 
Ansamblul Folcloric „MOINEȘTEANCA” din Moinești, Jud. BACĂU, Premiul I                      
Ansamblul de călușeri din RĂȘINARI, Jud. SIBIU, Marele Premiu                                                      
Ansamblul folcloric „STEJĂRELUL” din Darabani, Jud. BOTOȘANI, Premiul I                  
Ansamblul Folcloric „DOR MOROȘAN” din Sighetu Marmației, Jud. MARAMUREȘ, Premiul 

I         
Form.de călușeri „COLIBIȚA” din Bistrița Bîrgăului, Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD, Premiul I 
Ans. Folcloric aromân „DOR” din Sarighiol de Deal, Jud. TULCEA, Premiul I                 
Ans. Folcloric „Doruri de câmpie” din HÂRSEȘTI – Jud. ARGEȘ, Premiul I 
Ansamblul Folcloric „GHIOCELUL” din Călărași, Jud. CĂLĂRAȘI, Premiul I                 
Ansamblul Folcloric „DORULEȚUL” din Tulcea, Jud. TULCEA, Premiul I 
Ansamblul  Folcloric „PLAIURILE DORNELOR” -  Vatra Dornei, Jud. SUCEAVA, Marele 

Premiu  
Ans. Folcloric „BALADA” al. L.T. Buzău, județul BUZĂU, Premiul I 
Fanfara „Rotaria” din Vaslui – Jud. VASLUI, Premiul I 
Fanfara ”Gabriel Chaborschi” din RÂMNICU VÂLCEA, Premiul I 
Formația de căiuți „Plaiurile Dornelor” din VATRA DORNEI, Marele Premiu  
Invitați de onoare: 
Ansamblul Folcloric pentru copii „ONDALIK”  din Dapalovce, SLOVAKIA, Marele Premiu 
Ansamblul ”MOȘTENITORII” din Nisporeni, Rep. MOLDOVA, Premiul I 
 
PERFECȚIONAREA   
În acest an școlar 4  cadre  didactice de la  Palatul Copiilor „Adrian Băran” au participat la 

programe de perfecționare  prin susținerea gradelor didactice:  Sterie Cristina Maria - Cercul 
Atelierul fanteziei  a promovat  Gradul didactic II,  Vătafu Elena Daniela - Cercul de Floricultură, 
Olteanu Florin Valentin  - Cercul de Fotba l și Văduva Petrișor  -    Cercul de Jocuri Logice  au 
susținut și  promovat Gradul didactic I.   

De asemenea au urmat cursuri de perfecționare prin CCD Olt: Brăileanu Ilie, Teleșpan Ion,  
Cătănescu Rodica și Vârtosu Florentina. 

  
COLABORAREA CU COMUNITATEA 
Fiind o  activitate  extraşcolară, copiii  se înscriu conform propriilor dorinţe la o 

activitate sau alta din oferta educaţională, iar părinţii s-au dovedit a fi foarte interesaţi de 
activităţile pe care le desfăşoară copiii lor și se implică activ pentru asigurarea frecvenței. 
Majoritatea copiilor din ciclul primar vin la cursuri însoţiţi de un părinte sau bunic, astfel 
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putându-se discuta permanent cu aceştia despre întreg procesul educativ. În privinţa implicării 
acestora în viaţa Palatului, ea se manifestă mai mult prin ajutorul acordat în cazul deplasărilor 
la concursuri, precum şi în atragerea de  sponsorizări pentru organizareaconcursurilor la nivel 
de unitate. 

La nivelul  Palatului Copiilor „Adrian Băran”, pentru a sprijini și îmbunătăți activitățile 
extrașcolare  au fost încheiate o serie de parteneriate, la nivel local și regional cu  diferite 
instituții: Școlile gimnaziale, liceele și colegiile din Slatina, Balș, Drăgănești-Olt și Corabia, 
Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” , Crucea Roșie Olt, Centrul Județean de Cultură și Artă 
Olt, Inspectoratul de Poliție Olt,  Inspectoratul de Jandarmi Olt, Direcția Județeană pentru 
Tineret și Sport Olt, Primăria Municipiului Slatina, D.G.A.S.P.C. Olt, Muzeul Județean Olt,  
Agenți economici (SC Prysmian, SC Pirrelli), Clubul Soroptimist și alte ONG-uri, Casele  de 
cultură,  alte palate și cluburi ale copiilor din țară etc.   

Abordarea educaţională complementară nonformală asigură un plus de valoare 
sistemului educaţional; având  mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale 
diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Am creat diverse 
modalităţi de concretizare a educaţiei nonformale: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 
tematice - ce oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi 
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de 
timp liber. Astfel,  Palatul Copiilor a devenit un spaţiul aplicativ pentru educaţia nonformală  
cu implicații benefice pentru educaţia formală. 
 

CLUBUL COPIILOR „MARIUS BUNESCU” CARACAL   
 

Modificările permanente ale societății, la nivel național, european și mondial,  impun 
modificări şi alinieri de structură ale legislaţiei, conţinuturilor şi modului de organizare a 
învăţământului românesc în aşa fel încât să poată face faţă, cât mai eficient, noilor condiţii.  

Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal  dispune de 0,5 posturi pentru personal 
didactic auxiliar, 1 post pentru personal nedidactic,  însumează un număr de 940 elevi și 8,75 
norme didactice, este prevăzut și un post de director.      
       

Prin toată activitatea  desfașurată, s-a urmărit realizarea unui climat propice învăţării 
şi educării preşcolarilor și elevilor înscriși la cercurile pe care le oferim, prin statul de funcții 
aprobat de ISJ Olt. Prin conceperea  programelor minimale curriculare şi extracurriculare, prin 
planificarea judicioasă a ofertei și alocarea unui numar de ore pentru dezvoltarea 
competențelor de comunicare, de alimentație sănătoasă, de protecție a mediului, de educație 
pentru cetățenie democratică și europeană, prin colaborarea cu profesori voluntari, prin 
conceperea și derularea proiectelor județene, regionale, naționale și europene, ne-am propus 
și am reusit să aducem plus valoarea (prin însuşirea de cunoştinţe, valori şi atitudini, 
dezvoltarea și descoperirea talentelor) oferind o alternativă complementară şcolii, 
posibilitatea recompensării spirituale a activității depuse de cei trei factori implicați în actul 
educațional, dar şi organizarea de activităţi care să vină în sprijinul nevoii de formare a 
adulţilor-părinţi și cadre didactice din municipiul şi judeţul nostru, precum şi din ţară şi 
străinătate. 

 
ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI: 
- încadrarea  cu cadre didactice titulare; 
- întreg corpul didactic este calificat, cu grade didactice; 
- îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii; 
- dotarea cercurilor cu materiale specifice procesului  de învăţământ, in limita 

fondurilor primite; 
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- încadrare, incepand cu 2014, prin concurs, a administratorului financiar, cu contract 
pe perioada nedeterminată; 

- realizarea tuturor documentelor şi actelor necesare de către director și contabil; 
- promovarea activităţii  în mass-media; 
- realizarea emisiunilor TV de prezentare a  cercurilor din unitate, precum și în presa 

locală și posturi de radio locale; 
- întocmirea planificărilor anuale şi semestriale la fiecare disciplină conform 

programelor; 
- participarea   cadrelor didactice, a celor  8,75 norme, cercuri din unitate la concursuri 

judeţene, interjudeţene, naționale și internaționale cu rezultate deosebite; 
- cuprinderea în CAE a unui număr de 5 acţiuni județene și participări la  concursuri 

naţionale si internaţionale; 
- relațiile excelente realizate cu voluntari, ONG-uri din țară și străinatate, consiliile 

locale, unități deconcentrate; 
- interesul părinților și elevilor pentru participarea la activitățile nonformale din 

unitățile noastre; 
- organizarea săptămânii „Porților  Deschise” premergător începerii  anului școlar; 
- organizarea și desfășurarea:  Concursul  Internațional de gimnastică FIT KID arta 

frumuseții, desfășurat în colaborare cu ISJ OLT, Primăria Municipiului  Caracal și Teatrul 
Național din Caracal a adus beneficii activităților extrașcolare în educația copiilor. 

 
PUNCTE SLABE: 
- frecvenţa foarte slabă la unele cercuri;       

  
- situaţia socio-economica a României şi a zonei;       
- nealocarea de fonduri pentru concursurile regionale, naţionale, internaționale 

(cuprinse în CAER) sau cele judeţene/interjudeţene;           
   

- nerealizarea unuia dintre concursurile cuprinse în CAER;    
  

- dezinteresul  unor cadre didactice de a organiza concursuri/activități;  
  

- dezinteresul  unor cadre didactice de a participa la concursuri/festivaluri;  
  

- dezinteresul  unor cadre didactice de a-și îmbunătăți parcursul profesional prin 
participări la  cursuri de formare cu sau fără credite.      
    

OPORTUNITĂŢI: 
- condiţii foarte bune de desfăşurare a procesului instructiv-educativ;   

  
- relaţiile bune cu compartimente ale ISJ Olt, CCD Olt, cu administraţia locală, 

instituţiile de cultură din oraș şi din zonă, IJP Olt,  Poliția Municipiului Caracal și diferite ONG-
uri, comitetele de părinți, susținători ai diferitelor activități, oameni de cultură și artă, DJS, 
ACR, Crucea Roșie, Detașamantul de Pompieri Caracal, Casa de Cultură Caracal, Cercul Militar 
etc;             

- colaborare cu şcolile și grădiniţele din oraş şi cu palatele şi cluburile din judeţ și din 
ţară;  

- preocuparea permanentă a conducerii şcolii pentru realizarea obiectivelor propuse;          
- existenţa unui nucleu de cadre didactice  capabile să sporească prestigiul şcolii;           
- prestigiul deosebit de care se bucură din ce în ce mai mult unitatea în rândul 

comunităţii locale și naţionale, dar și a prestigiului câştigat la nivel european şi, mai ales, 
interesul tot mai mare al părinţilor şi cadrelor didactice faţă de activităţile clubului. 
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AMENINŢĂRI: 
- insuficiente resurse financiare pentru dotări cu obiecte de inventar, mijloace fixe, 

consumabile;   
- faptul că nu se alocă fonduri pentru reparații curente; 
- comunicarea unor decizii luate la nivel superior, fără un studiu şi o analiză de nevoi, 

care afectează direct, în primul rând populaţia şcolară, dar, în  general,  întreaga societate, 
pe termen lung şi cu efecte negative ireversibile în mare parte;     

- numărul redus al cadrelor didactice;       
  

- slaba comunicare cu anumiți inspectori și compartimente;    
  

- subiectivism și/sau rea intenție din partea unor persoane externe unității, în 
comunicarea cu unii inspectori;         
   

- legislație instabilă, schimbări produse fără consultarea cadrelor didactice;  
  

- lipsa unui microbuz;         
  

- intenția ME de a prelungi programul elevilor;      
  

- lipsa metodologiei privitoare la eliberarea certificatelor pentru elevii cu o frecvență 
de minim trei ani;  

- subnormarea cu personal de curățenie și întreținere;     
  

- interes foarte scazut al catorva cadre didactice pentru progresul profesional si 
institutional; 

- dezinteresul unor colegi în atragerea sponsorilor;     
  

- interes destul de scăzut din partea sponsorilor în a sprijini activităţile cu copiii. 

 
STRATEGII DIDACTICE: 
A.    Pregătirea individuală, a unor formaţii, echipaje  pentru participarea la concursurile 

judeţene, interjudeţene, naţionale și internationale; 
B.     Crearea unei identităţi şi a unei solidarităţi comunitare, centrate pe şcoală, pe 

prestigiul şi performanţele ei; 
C.     Popularizarea prin toate canalele media a activităţilor organizate, a rezultatelor 

obţinute şi a iniţiativelor deosebite. 
  

OPŢIUNI STRATEGICE 
Asigurarea condiţiilor necesare creşterii eficienţei şi calităţii procesului de învăţământ, 

realizat prin: 
- participarea majorității  cadrelor didactice  la formări profesionale, simpozioane, 

conferințe, cercuri pedagogice, comunicări, referate, publicații; 
- apariții televizate, radiofonice; 
- premierea de către Primăria Municipiului Caracal a elevilor câștigători ai locurilor I, II, 

III la concursuri, festivaluri naționale și internaționale; 
- atragerea unui numar de voluntari, cu ajutorul cărora s-a îmbunătățit oferta 

educațională a unității; 
- colaborarea cu asociații și ONG-uri; 
- participarea unor cadre didactice în comisii naționale de evaluare și de jurizare a unor 

competiții județene, regionale și naționale; 
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- investiţiile făcute pentru reabilitarea, repararea, dotarea şi igienizarea spaţiilor de 
învăţământ; 

- organizarea de expoziţii cu caracter periodic şi permanent; 
- organizarea  de acţiuni  naţionale cuprinse în CAEN 2021 - 2022; 
- colaborarea  pe realizarea de activități în proiectul cu finanțare europeană de 

integrare a copiilor din familii defavorizate cu Primăria Municipiului Caracal. 
 
Aplicarea Planului cadru de învăţământ, corelarea cu Curriculum Naţional şi CDS prin: 
- întocmirea planificărilor anuale şi semestriale la fiecare disciplină prevăzută în planul 

de şcolarizare, conform programelor elaborate de cadrele didactice şi de nivelul de pregătire 
a grupelor; 

- parcurgerea materiei; 
- evaluarea continuă şi sumativă, folosind tehnici de lucru variate de o parte a corpului 

profesoral; 
- îmbunătăţirea rezultatelor la concursuri şi expoziţii  cu echipajele, formaţiile sau 

individual cu elevii implicaţi. 
 
Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la cercuri prin: 
- desfăşurarea unor lecţii atractive şi care să ţină cont de cele mai noi şi moderne tehnici 

de predare; 
- ţinerea unei  legături permanente cu învăţătorii, diriginţii şi, nu în ultimul rând, cu 

părinţii; 
- completarea ritmică a documentelor şcolare; 
- o mai bună popularizare a cercurilor în rândul elevilor şi găsirea de noi forme şi 

mijloace de atragere a acestora la activitățile celor trei unități; 
- monitorizarea permanentă a frecvenţei copiilor la cerc şi luarea măsurilor ce se impun 

pentru remedierea lipsurilor constatate. 
 
Activităţi educative şi extracurriculare s-au realizat prin: 
- planificarea activităţilor cercurilor în cadrul Comisiilor metodice; 
- conceperea, organizarea și desfășurarea unui mare numar de acțiuni de nivel 

municipal, județean, interjudețean, național și internațional. 
 
Activitatea managerială a urmărit: 
- încadrarea pe posturi şi catedre conform actelor de studii și a deciziilor ISJ OLT; 
- ocuparea posturilor didactic-auxiliare si nedidactice prin concurs; 
- obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare; 
- realizarea controalelor medicale; 
- instruirea personalului în domeniul protecției în muncă; 
- dotarea cercurilor cu materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii, în măsura 

bugetului aprobat de ISJ Olt; 
- dotarea şi modernizarea permanentă a unității; 
- constituirea Consiliului de Administraţie şi repartizarea de sarcini concrete pentru 

membrii Consiliului de Administraţie; 
- organizarea de şedinţe de informare, dezbateri, prelucrări de regulamente, legi şi 

ordine emise de ME şi I.S.J.Olt; 
- elaborarea planurilor manageriale şi operaţionale de către director și responsabilii de 

comisii; 
- motivarea cadrelor didactice de a participa la cursuride perfecționare și formare; 
- promovarea rezultatelor obţinute de profesorii şi elevii noştri, atât la nivel municipal, 

cât şi judeţean, naţional și internaţional (conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă 
etc.) 

- promovarea imaginii unităților în mass media; 
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- îmbunătățirea bazei de documente; 
- informarea permanentă a personalului cu noutățile legislative. 
- Completarea corectă și la timp a documentelor. 
 
RAPORTUL  ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE  - AN ȘCOLAR   2021-2022 
 
ACTIVITĂȚI REALIZATE LA CERCURILE DIN  CLUBUL COPIILOR „MARIUS BUNESCU”  

CARACAL 
În   anul școlar  2021-2022, ne –am propus să desfăşurăm activități, cu participarea şi 

implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale Clubului Copiilor într-o serie de  proiecte şi 
programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii înscriși la 
diferite cercuri  şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, 
Școala, Biblioteca, factori economici etc.). 

 
OBIECTIVE URMĂRITE 
- statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de 

învăţare permanentă;           
- necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte 

esenţială a educaţiei obligatorii;           
- importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor 

relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;      
- oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea 

condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului 
personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;      

- stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 
toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;     

- utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 
complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;    

- promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare 
ridicării standardelor calităţii procesului educaţional.  

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au 
vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera 
, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea 
valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, 
Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei 
ecologice etc.                                                                                                 Amintim 
parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica locală, Biblioteca orăşenească, cu școlile 
care au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi 
extraşcolare oferite elevilor.          

Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor 
educative, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii.  

ANALIZA ACTIVITĂŢII PE CERCURI 
 
CERCUL  „DANS MODERN” 
PROIECTAREA ACTIVITATII. ACTIVITATI COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVA. 

PERFORMANTE DEOSEBITE IN INOVAREA DIDACTICA / MANAGERIALA  
In anul școlar 2021-2022, activitatea cercului „Dans modern” s-a desfășurat conform 

programei de specialitate întocmită după normele și reglementările impuse de ME.  
Cercul s-a bucurat  de o popularitate foarte mare în rândul elevilor, având  o frecvență 

foarte bună. Cercul a funcționat cu un numar de 9 grupe structurate astfel: 3 grupe de 
începători, 5 grupe de avansați și 1 grupă de performantță însumând un total de 163 elevi 
înscriși la începutul anului școlar.  
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Pentru fiecare grupă de elevi s-au întocmit teste inițiale și metode de lucru în funcție 
de perticularitățile de vârstă, nivelul grupei și calitățile motrice ale elevilor.  

Selectia copiilor s-a realizat atât prin înscrierea individuală, cât și prin recrutarea 
acestora din școli. Numărul mare de elevi înscriși la cerc s-a datorat și activităților de 
popularizare pe care le-am desfășurat atat la începutul cât și pe parcursul anului școlar prin 
organizarea de spectacole și demonstrații artistice, preocupându-mă astfel de menținerea 
frecvenței la cerc pe tot parcursul anului. 

Valorificarea și evaluarea activității cercului s-a realizat prin participarea formațiilor de 
dans modern la concursuri județene, naționale și internaționale unde am obținut rezultate 
deosebite. Astfel, pe tot parcursul anului școlar grupele de dans modern și gimnastică aerobică 
au participat la concursuri  naționale, transnaționale și internaționale, obținând următoarele 
premii:        

CONCURSUL INTERNAȚIONAL  „FIT KID-ARTA FRUMUSEȚII” – CARACAL, 11 IUNIE 2022 
- locul I – RĂDUCU GABRIELA 
- locul I – Ansamblu preșcolari 
- locul III – trio, cls V-VI 
FESTIVALUL NATIONAL DE GIMNASTICĂ ȘI DANS „MĂIASTRA”, TG. JIU, 25 MAI 2022 
- locul I –  Ritmic – street dance 
                Ritmic – show revue 
CONCURSUL JUDEȚEAN DE DANS MODERN  „RITM 2019” 
- locul I – dans tematic-Grigore Iulia 
- locul II-majorete 
- locul I – Ritmic – show dance 

    Stars – show dance 
- locul II – Tic –Tac – show dance  

                Ritmic – street dance 
     Stars – street dance 

- Mentiune -Tic –Tac – show dance  
Am organizat și desfășurat la nivel local manifestări artistice consacrate sărbătoririi unor 

evenimente istorice, culturale etc. 
In cadrul parteneriatelor educaționale în care am fost implicată  cu  diverse instituții de 

învățământ, asociații culturale sau sportive, am inițiat și coordonat activități demonstrative 
pluridisciplinare și de educație multiculturală.  

 
REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE. PARTICIPAREA LA PROIECTE. 
 Am participat cu formații de dans modern la „Balul Bobocilor” de la Liceul Teoretic 

„Mihai Viteazul” Caracal, Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal.  
Pentru diversificarea activităților educative și schimburilor de experiență, am încheiat 

o serie de parteneriate educative  la nivel local, atât cu instituții de învățământ cât și cu 
asociații, organizații etc. 

 
SELECTIA  COPIILOR PENTRU CONSTITUIREA GRUPELOR SI EVALUAREA REZULTATELOR 

INVATARII. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI. 
La inceputul anului școlar, în urma selecției și a formării grupelor, a fost prezentat 

elevilor regulamentul de funcționare și desfășurare a activității la cerc stabilind totodată un 
cadru adecvat pentru desfășurarea activităților în funcție de particularitățile fiecărei grupe de 
elevi. In acest sens, nu au avut loc situații conflictuale sau probleme de comportament al 
elevilor pe parcursul anului școlar.  

S-a elaborat un sistem propriu conținând metode și tehnici de evaluare a elevilor 
cuprinse în seturi de teste inițiale în funcție de criterii specifice disciplinei: vârstă, nivel de 
pregătire și  calități motrice. Motivarea elevilor s-a realizat atât prin valorizarea exemplelor 
de bună practică cât și prin acordarea de diplome pentru rezultatele obținute la evaluările 
practice periodice și finale. 
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CERCUL DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ENGLEZĂ 
La cercul CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ENGLEZĂ de la CLUBUL COPIILOR „MARIUS 

BUNESCU" CARACAL, în anul școlar 2021-2022, s-au înscris un număr de 152 de elevi,  dintre 
care, de nivel preșcolar 56 de elevi, primar 52 de elevi, gimnazial 34 și liceal 12 de elevi. Cercul 
a funcționat cu un număr total de 9 grupe, toate de începători. 

Activitatea cercului s-a desfășurat în cadrul Clubului Copiilor, implicând prezența fizică 
a copiilor. 

La începutul semestrului, am întocmit programa de învățământ și planificarea 
calendaristică,  de asemenea pe niveluri de pregătire (în funcție de vârsta copiilor), respectând 
toate normele de predare specifice elaborate pentru această perioadă ca urmare a situației 
privind virusul SARS COV2. Proiectarea didactică s-a realizat pe baza achiziţiilor anterioare de 
învăţare ale educabililor, respectând reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi 
forma documentelor de proiectare. Am completat corect documentele şcolare şi le-am predat 
la timp (planificări semestriale şi anuale la limba engleză; planificarea semestrială şi anuală la 
Consiliere şi orientare; catalogul claselor). Am corelat strategiile didactice cu obiectivele şi 
conţinuturile activităţilor de învăţare, am conceput strategii optime pentru parcurgerea 
eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară în vigoare, am pus accent pe 
calitatea informaţiilor, nu pe cantitatea lor, am ales manualele şi materialele auxiliare 
adaptate profilului colectivelor de elevi și am adaptat proiectarea didactică la particularităţile 
geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care 
funcţionează unitatea de învăţământ. 

In semestrul II al anului şcolar 2021-2022, am predat conform programei aferente 
fiecărei clase în parte, asigurând caracterul aplicativ al acesteia. Proiectarea didactică s-a 
realizat pe baza achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabilior, respectand reglementările 
legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare. Am completat corect 
documentele şcolare şi le-am predat la timp (planificări semestriale şi anuale la limba engleză; 
planificarea semestrială şi anuală la Consiliere şi orientare; catalogul claselor). Am corelat 
strategiile didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare, am conceput 
strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa 
şcolară în vigoare, am pus accent pe calitatea informaţiilor, nu pe cantitatea lor, am ales 
manualele şi materialele auxiliare adaptate profilului colectivelor de elevi si am adaptat 
proiectarea didactică la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale 
şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. 

Succesul şcolar depinde în mare parte de îmbinarea armonioasă a elementelor ce 
creează cadrul unei lecţii motivante şi atractive pentru elevi: proiectarea, desfăşurarea lecţiei 
prin activizarea elevilor, evaluarea şi comportamentul din timpul lecţiei. Pentru favorizarea 
reuşitei şcolare am realizat următoarele activităţi: 

- Am aplicat principiile taxonomiei lui Bloom şi am realizat sarcinile de la clasă pornind 
de la simplu (cunoaştere şi aplicare) la complex (sinteză, analiză, argumentare), ţinând cond 
de potenţialul elevilor şi de nevoile lor; 

- Am corelat volumul şi a gradul de dificultate al cerinţelor cu particularităţile psihice, 
de vârstă şi individuale, şi cu durata activităţii de rezolvare a cerinţelor; 

- Am corelat conţinutul cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune; 
- Am urmărit atent gradul de structurare şi organizare a materialului prezentat la clasă, 

pentru a se plia pe nevoile elevului; 
- Am urmărit  eficienţa raportului dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea 

afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de 
particularităţile dezvoltării psihointelectuale; 

- Am controlat raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în 
contextul dat; 

- Am urmărit realizarea progresului şcolar prin urmărirea unui raport ascendent între 
rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare; 
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- Am iniţiat acţiuni strategice de dezvoltare şi motivare a elevului: orientarea acţiunii 
şi gândirii elevilor, motivarea activităţii, favorizarea exprimării opiniei personale, acceptarea 
atitudinii elevilor, valorificarea experienţei elevilor. 

Evaluarea rezultatelor învățării s-a realizat prin asigurarea transparenței criteriilor, 
procedurilor și a rezultatelor evaluării prin aplicare de teste, interpretarea și comunicarea 
rezultatelor. De asemenea,  am utilizat diverse instrumente de evaluare și am promovat 
autoevaluarea și interevaluarea. 

Managementul clasei de elevi a fost realizat prin stabilirea unui cadru adecvat  pentru 
desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile grupei de elevi, prin dezvoltarea 
componentelor sociale si civice, tratarea diferențiată  a elevilor si motivarea acestora. 

Managementul carierei si al dezvoltării personale a fost realizat prin valorificarea 
competențelor științifice,  didactice si metodice dobândite prin participarea la programe de 
formare din perspectiva învățării online. M-am implicat in organizarea activităților metodice la 
nivelul comisiilor din care fac parte. De asemenea, am realizat portofoliul profesional si dosarul 
personal și am manifestat o atitudine morală si civică, respectând deontologia profesională. 
Contribuția la dezvoltarea instituționala și la promovarea imaginii unității școlare a fost 
realizată prin parteneriate și proiecte educaționale, prin participarea și rezultatele elevilor la 
concursuri în mediul on line. În același timp, am respectat normele, procedurile de sănătate si 
securitate a muncii și de PSI si ISU. 

Pe parcursul semestrului II al anului școlar 2021-2022, am organizat Concursul Județean 
de Cultură și Civilizație Engleză la care elevii Clubului Copiilor „Marius Bunescuˮ au obținut 
rezultate foarte bune. 

1.  Stanciu Isabela a VI-a 100 - Premiul I 

2.  Mohor Daria a VI-a 100 - Premiul I 

3.  Radulescu Ariana a VI-a 100 - Premiul I 

4.  Radu Andreea a VII-a 100 - Premiul I 

5.  Moraru Theodora  a VII-a 100 - Premiul I 

6.  Mandres Ruben  a VIII-a 97 - Premiul I 

7.  Strejescu Rares a IX-a 100 - Premiul I 

 
De asemenea, elevii au participat și la Olimpiada Internațională Hippo unde au obținut 

rezultate foarte bune, 3 dintre ei calificându-se în semi-finală. S-au organizat și activități 
specifice cu ocazia zilelor de 1 Martie, 8 Martie, de Paște dar și de 1 Iunie unde elevii au pregătit 
câte o fișă specifică cercului, cuprinzând conținuturi din cele predate pe parcursul semestrului, 
au pictat, au realizat proiecte comune și s-au jucat jocuri specifice. 

Am participat la consfătuirea profesorilor de limba engleză și la toate activităţile și 
cercurile catedrei. 

La nivelul unității sunt responsabil în comisia Cultural Artistică și Sportivă și comisia 
Programe și Proiecte Europene și membru în următoarele comisii: Comisia de selectare anuală 
a documentelor create, ce urmează să fie eliminate sau arhivate, Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței in mediul școlar. 

 
CERCUL DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE FRANCEZĂ 
Pe semestrul I din anul școlar 2021-2022, copiii cercului de Cultură și civilizație franceză 

au participat atât la activități în cadrul cercului, cât și în cadrul Clubului. Ei au fost prezenți la 
activitatea de deschidere a noului an școlar, unde au prezentat un program artistic, cu cântece 
și o scenetă. 

Lecțiile cercului de limba franceză s-au desfășurat în condiții bune, într-o atmosferă de 
studiu dar și de relaxare în același timp. Am folosit, ca material didactic, o serie de cărți pentru 
învățarea limbii franceze, printre care „Langue, vie et civilisation française” (1980), „Dicționar 
de dificultăți ale lexicului limbii franceze” (1980), „Pour l’intelligence du français” (1974) și 
”Curs practic de limba franceză” în 3 vol (1970), pentru grupele de avasați, respectiv „Primul 
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meu dicționar de lb franceză – 500 cuvinte”, „Le chat botté”, „Sans famille”, Le petit prince” și 
„Les trois mousquetaires” pentru grupele de începători. 

Am folosit dicționarele român-francez și francez-român, pentru verificarea vocabularului, 
cât și calculatorul din dotare pentru exemplificarea prin video clipuri a cântecelor învățate la 
ore. De asemenea, am folosit exerciții de gramatică găsite pe Internet. 

În cadrul cercului am realizat câteva activități de tip concurs, printre care „Găsește 
cuvântul!”, copiii încercând să găsească într-un timp cât mai scurt cuvinte și expresii în lb 
franceză, fie în dicționarele de tip carte, fie în dicționarul Larousse, de pe Internet, sau 
„Mimează expresia!”, copiii încercând să ghicească o expresie franțuzească mimată de colegii 
lor. Aceste jocuri tip concurs s-au bucurat de aprecierea participanților. 

Cercul de limba franceză a participat de asemenea la activitățile organizate de Clubul 
copiilor, enumerând aici Serbarea de Crăciun, unde  copiii din grupele de actorie ale cercului au 
prezentat mai multe momente de recitări, momente care au fost foarte apreciate.  Grupul vocal 
al Cercului a prezentat două cântece: „Frère Jacques”, din repertoriul tradițional, și „L’enfant 
au tambour”, din repertoriul Nanei Mouskouri. Menționez că în grupul vocal participă toți copii 
înscriși la cerc, fără selecție, astfel ca toți să se poată bucura de aceste activități și să nu se 
simtă excluși. 

De Ziua Unirii, Clubul copiilor a desfășurat, miercuri, 23 ianuarie 2022, un program artistic 
în colaborare cu Școala gimnazială nr 2, în cadrul căruia eu am organizat un concurs de cunoștințe 
pe tema Unirii, la care elevii de clasa a III-a de la școala menționată au participat cu succes, 
dovedind cunoștințe temeinice. 

Pe semestrul al II-lea, copiii Cercului de lb. franceză au participat la Concursul județean 
de limbi străine, obținând trei premii I, la toate nivelele de concurs (primar, gimnazial, liceal).  

De asemenea, au participat la Concursul internațional de creație literară în limba franceză, 
la secțiunile de proză și poezie, obținând mai multe premii și mențiuni. 

În cadrul cercului am organizat și un concurs cu titlul „Les enigmes du detective Ludo”, la 
care copiii și-au descoperit calitățile de dezlegători de enigme și jocuri de perspicacitate în limba 
franceză. 

 
CERCUL DE CARTING 
Pe parcursul anului şcolar ce a trecut, ca şi în prezent, la acest cerc s-a urmărit atragerea 

unui număr cât mai mare de elevi de toate vârstele, fără a se face nici un fel de discriminare 
în funcţie de şcoala de unde provine sau dacă este de sex masculin sau feminin. 

S-a încercat atragerea lor în cât mai multe activităţi cu scopul declarat de a îmbina utilul 
cu plăcutul pentru ca să asimileze cât mai uşor cunoştiinţele specifice acestui cerc tehnic. În 
acest scop am încercat şi in mare parte am reuşit ca şi elevii din clasele primare şi gimnaziale 
care nu au cunoştiinţe aprofundate de fizică, chimie, mecanică, să înţeleagă cât mai bine 
complicatul (pentru clasele I-VIII) proces de funcţionare a motoarelor cu aprindere internă în 2 
timpi M 110 , M 111, precum şi Comer S60. 

Concret, s-au atins următoarele obiective majore: 
- Însuşirea de cunoştinte legate de circulaţia pe drumurile publice. Se ştie faptul că elevii 

circulă foarte mult pe drumurile publice in calitate de pietoni când merg spre şcoală şi nu 
numai. Mulţi dintre copii posedă biciclete, motoscutere și alte mijloace de transport individual. 
Este vital pentru ei să cunoască regulile de circulaţie pentru a se evita accidentele de circulaţie 
şi deci pentru a nu le fi pusă viaţa în pericol. 

- Iniţierea în conducerea auto. Majoritatea dintre copii visează de mici să conducă un 
autovehicul. În vederea conducerii ulterioare a acestuia, noi efectuăm un număr însemnat de 
ore de conducere pe cart, lucru ce îi ajută să deprindă o seamă de reflexe şi deprinderi necesare 
unui şofer. 

- Dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi practice de lăcătuşerie. S-a 
considerat necesar, fiind un cerc prin excelenţă tehnic, ca elevii să deprindă şi acest tip de 
cunoştiinţe fiindu-le necesare în viaţa de zi cu zi precum şi celor ce se hotărăsc să urmeze un 
profil tehnic.  

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.edu.ro/


 
      

Str. General Berthelot, nr. 28-30                                                         Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015,  jud. Olt 
sector 1, 010168, București                                                                                             E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro 

Tel:    +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300                                                   Tel:    +40 (0)249 410927; Fax:   +40 (0)249 412801 

www.edu.ro                                                                                                                                                       http://isjolt.ro 

199 

- Dobândirea de cunoștinte şi formarea de deprinderi practice de mecanică auto. Prin 
diagnosticarea şi repararea defecţiunilor ce apar la cart ei invaţă cum să se descurce şi cu un 
vehicul mai mare, fiind ştiut faptul că pe cart sunt montate dispozitivele de bază de pe orice 
automobil. 

Menţionez faptul că, în calitate de conducător al cercului, am participat la toate Comisiile 
Metodice, precum şi la toate Cercurile Pedagogice din judeţ. 

Am mai participat la următoarele activităţi si concursuri:. 
 1. Concursurile Judeţene de Limba Franceză şi de Limba Engleză 
 2. Am organizat faza locală a concursului „Prietenii Pompierilor” 
 3. Am organizat faza locală a concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa” 
 4. Am organizat faza judeţeană a concursului „Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă”  
 5. Am participat  la concursul local de şah 
În timpul acestui an școlar, am derulat un parteneriat cu Gradiniţa cu Program Prelungit  

Nr.1 din Caracal intitulat „Nota 10 la disciplina străzii” în cadrul căruia am atins şi aprofundat 
noţiuni legate de: noţiuni de legislaţie rutieră; reguli de circulaţie pe drumurile publice; 
semnele şi semnalele folosite în circulaţie.  

Pe parcursul anului acesta cercul a funcționat cu un număr iniţial  de 131 copii. Dintre 
aceştia în decursul anului şcolar s-au retras 4 dar s-a mai înscris un număr de 8 elevi. 

Am căutat să am o bună colaborare cu părinţii. 
Am apelat la autorităţile locale cum ar fi Primăria şi Poliţia din cadrul oraşului, cu care 

am colaborat bine. 
La nivel de unitate şcolară am atribuţii legate de Comisiile P.S.I. precum și Protecția 

Muncii. 
 Sunt liderul grupei sindicale din această şcoală.  
În ceea ce priveşte baza materială–este destul de bună dar mai poate fi îmbunătăţită 

considerabil.  
În data de 13 iunie 2019 am organizat Concursul Judeţean de Carting unde am obţinut 

locul II pe echipe. La acest concurs au participat următorii elevi care au obţinut următoarele 
rezultate: 

- Maroiu Marian, locul II  la proba viteză  
- Marin Nicoleta, locul I la proba viteză 
- Moise Marian, locul II la proba îndemânare 
- Angel Marin, locul II la proba viteză  
- Sturza Răzvan, locul II la proba îndemânare 
- Marin Laurenţiu, locul II la proba viteză 
- Voicu Cristian, locul II la proba îndemânare 
- Voicu Andrei, locul II la proba îndemânare        
 
CERCUL DE  CENACLU LITERAR-CREAȚIE LITERARĂ 
La cercul Cenaclu literar-Creație literară de la Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal, 

în anul școlar 2021-2022 s-au înscris un număr de 90 elevi, dintre care de nivel preșcolar 16, 
primar 42, gimnazial 32 și liceal 0. 

Cercul a funcționat cu un nr. total de 9. grupe din care grupe de începători 4, avansați 5, 
performanță 0. 

În anul școlar 2021-2022 am realizat procesul instructiv-educativ în concordanță cu 
programul elaborat de Ministerul Educației și mi-am îndeplinit toate atribuțiile de profesor 
prevazute în fișa postului. 

Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele școlare, 
pregătirea lor pentru participarea la concursurile școlare, la activitățile cultural-educative și 
didactico–metodice. M-am preocupat de întocmirea planificărilor calendaristice dupa modelul 
oferit de M.E, a planurilor unităților de învățare, planificări pe care le-am realizat până la 
termenul stabilit de direcțiunea unității. Am adaptat activitățile de învățare la posibilitățile 
diferite ale elevilor, la capacitatea de ințelegere și ritmul de lucru proprii fiecărui elev. 
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Pentru realizarea proiectării activității, m-am folosit de competențele TIC pe care le 
dețin, astfel încât le-am întocmit în format electronic. 

Am promovat constant ofertele educative atât ale cercului Cenaclu literar-Creație 
literară, cât și ale celorlalte cercuri din cadrul unității, îndrumând elevii să participle la 
activitățile întreprinse de Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal. 

Am stabilit întâlniri cu părinții elevilor pentru a le comunica nivelul la care se află elevii 
atât din punct de vedere al dezvoltării cognitive cât și al dezvoltării personale. 

Am prezentat elevilor normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs, am 
consiliat permanent elevii și i-am motivat să manifeste o conduită bună. 

In toată activitatea profesională pe care am desfășurat-o până acum, am participat la 
cercurile pedagogice ale cadrelor didactice ale Palatului și Cluburilor Copiilor și am fost 
receptivă la toate solicitările colegilor, cât și ale conducerii unității de învățământ. 

La nivelul unității am fost desemnată responsabila CEAC și a Comisiei pentru 
perfecționare. 

Din punct de vedere al formării profesionale, m-am înscris la cursurile de Conversie 
profesională în pedagogia învățământului primar și prescolar, pe care o să le finalizez în acest 
an. 

De sărbătoarea Crăciunului  elevii cercului au recitat poezii și colinde specifice acestei 
sărbători și am discutat despre tradițiile și obiceiurile din această perioadă. 

Pentru ziua de 8 martie, elevii cercului Creație literară-Cenaclu literar au realizat 
felicitări dedicate mamelor. 

Am realizat și actualizat permanent Portofoliul profesorului precum și Mapa Ariei 
curriculare Limbă și comunicare. 

Pe tot parcursul anului școlar 2021-2022, am menținut o strânsă colaborare cu toți colegii 
și am realizat toate atribuțiile de serviciu la timp. 

 
CERCUL INFORMATICĂ 
Planificările anuale, semestriale și pe unități de învățare au fost elaborate în concordanță 

cu metodologia recomandată. De asemenea, au fost incluse în proiectarea didactică strategii 
didactice axate pe formarea competentelor vizate în programă. 

S-a elaborat programa școlară și documentele de proiectare didactică conform 
particularităților de vârstă ale elevilor. 

Împreună cu membrii comisiei metodice „Tehnico-aplicativă, științifică și sportivă” am 
participat la selecția și valorificarea tutorialelor necesare elevilor, în concordanță cu nivelul 
de pregătire al acestora. De asemenea, am utilizat baza logistică existentă în unitate. 

Realizarea activităților didactice: 
- S-au selectat metode active care au vizat implicarea efectivă a elevului în propria 

formare, pe care le-am corelat cu materiale didactice și suporturi de curs adecvate;  
- S-au  utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea 

competentelor specifice; 
- S-au utilizat eficient resursele materiale din unitate în vederea optimizării activităților 

didactice; 
- S-au întocmit prognoze didactice și schițe de lecție în concordanță cu documentele care 

concretizează conținuturile procesului de învățământ (planul de învățământ, programa școlară 
etc.);  

- S-a urmărit permanent existența concordanței între compețentele specifice, obiectivele 
educaționale, conținuturi, activități de învățare, metode didactice, mijloace didactice; 
- S-a avut în vedere permanent ca prognozele didactice și schițele de lecție să țină cont de 
instruirea diferențiată/particularitățile de vârstă ale elevilor;  

- S-au utilizat intensiv în cadrul orelor de curs metode didactice activ-participative. 
- S-au utilizat în cadrul orelor de curs manualele școlare la toate clasele din încadrare, precum 
și materiale auxiliare existente în dotarea cercului de informatica și a bibliotecii; 
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- S-au utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (Sisteme de operare, limbaje de 
programare, aplicații ); 

- Am promovat atât studiul individual în rândul elevilor, cât și studiul în echipă vizând 
rezolvarea unor sarcini de lucru creative (spre exemplu rezolvarea studiilor de caz). 

 
Evaluarea rezultatelor învățării 
- Criteriile și procedurile de evaluare au fost comunicate permanent elevilor. 
- Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării, cât și a 

standardelor de performanță, utilizând toate tipurile de itemi (obiectivi, semiobiectivi și 
subiectivi); 
- Am consemnat în permanență progresul/regresul școlar, recurgând fie la afișarea rezultatelor 
evaluării, fie la comunicarea individuală a rezultatelor ei;  

- Am  inclus autoevaluarea ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităților; 
- Am urmărit realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru, dar și 

realizarea interevaluării la nivelul grupelor de lucru în cadrul activităților ce vizau utilizarea 
metodelor interactive. 

Managementul grupelor de elevi 
- Am prezentat normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs; 
- Am urmărit realizarea permanentă a consilierii elevilor. Am vizat tratarea diferențiată 

a elevilor, am urmărit implicarea elevilor în activități de bună-practică, menite a-i 
responsabiliza; 
- In acest an școlar am proiectat și realizat activități specifice domeniului informaticii, vizând 
îndeplinirea activităților propuse. 

- Am organizat concusul județean de informatica găzduit de unitatea noastră. 
 

CERCUL DE  MUZICĂ VOCAL-INSTRUMENTALĂ 
Profesor suplinitor la Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal începand cu anul școlar 

2016 și în prezent sunt conducător al cercului de Muzică vocal-instrumentală. 
Pe parcursul anului școlar, am urmărit atragerea unui numar cât mai mare de elevi de 

toate vârstele. 
Am participat la următoarele activități: 
- Participare Festivalul „Maria Tanase Junior " Craiova, Locul I-Daria Moanta, Locul II-

Daria Coleci 
- Participare Festivalul „Steluțele Pucioasei” Pucioasa Locul II-Daria Moanta 
- Spectacol deschidere an școlar  
- Spectacol de Crăciun  
- Spectacol 24 Ianuarie  
- Sunt organizator al proiectului Festivalul Artelor „Marius Bunescu” Caracal, secțiunea 

Muzică.  
- Participări la numeroase apariții tv și radio  
- Diverse colaborări cu Ansamblul Doina Oltului și Ansamblul Centrului Cultural Caracal.   
 
CERCUL DE TENIS DE MASĂ 
PROIECTAREA ACTIVITATII. ACTIVITATI COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-

EDUCATIVA. PERFORMANTE DEOSEBITE IN INOVAREA DIDACTICA / MANAGERIALA  
In anul scolar 2021- 2022 am funcționat ca profesor titular la Clubul Copiilor „Marius 

Bunescu” Caracal. In toată activitatea pe care am desfășurat-o până acum, am participat la 
cercurile pedagogice ale cadrelor didactice ale Palatului și Cluburile Copiilor și am fost 
receptivă la toate solicitările colegilor, cât și ale conducerii unității de învățământ.  

Planificările anuale, semestriale și pe unități de învățare au fost elaborate în concordanță 
cu metodologia recomandată. De asemenea au fost incluse în priectarea didactică strategii 
didactice axate pe formarea competențelor vizate în programă.  
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Pe parcursul anului școlar m-am implicat în activitățile de proiectare a ofertei 
educaționale la nivelul unității, am folosit tehnici și metode didactice specifice educației non-
formale, am proiectat activități extracurriculare corelate cu obiectivele stabilite în programă, 
nevoile și interesele educabililor, cu respectarea principiilor didactice.  

Realizarea activităților didactice s-a realizat prin utilizarea unor strategii didactice care 
asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice prin utilizarea 
eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ, precum și prin diseminarea, 
evaluarea, valorificarea activităților realizate și organizarea și desfășurarea activităților online.  

Evaluarea rezultatelor învățării s-a realizat prin asigurarea transparenței criteriilor, 
procedurilor și a rezultatelor evaluării prin aplicare de teste, interpretarea și comunicarea 
rezultatelor. De asemenea, am utilizat diverse instrumente de evaluare și am promovat 
autoevaluarea și interevaluarea.  

Managementul clasei de elevi a fost realizat prin stabilirea unui cadru adecvat pentru 
desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile grupei de elevi, prin dezvoltarea 
componentelor sociale și civice, tratarea diferențiată a elevilor si motivarea acestora.  

Managementul carierei și al dezvoltării personale a fost realizat prin valorificarea 
competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programe de 
formare din perspectiva învățării online. M-am implicat în organizarea activităților metodice la 
nivelul comisiilor din care fac parte. De asemenea, am realizat portofoliul profesional și dosarul 
personal și am manifestat o atitudine morală și civică, respectând deontologia profesională.  

Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare a fost 
realizată prin parteneriate și proiecte educaționale, prin participarea și rezultatele elevilor la 
concursuri în mediul online. În același timp, am respectat normele, procedurile de sănătate și 
securitate a muncii și de PSI si ISU.  

In anul școlar 2021-2022 activitatea cercului Tenis de masă s-a desfasurat conform 
planificării, cu grupe de incepători și avansați, cu un climat favorabil formării și afirmarii 
personalității elevilor.  

La începutul anului școlar 2021-2022, oferta educațională a cercului și a Clubului Copiilor 
„Marius Bunescu” a fost prezentată în toate unitățile de învățământ. In anul școlar 2021-2022 
am funcționat cu un numar de 9 grupe, dintre care 6 de începători și 3 de avansați, în total 90 
de elevi.  

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, am participat împreună cu cadrele didactice 
coordonatoare ale cercurilor din cadrul Clubului Copiilor la toate activitățile care s-au 
desfășurat în cadrul unității. În vederea evaluării elevilor, am organizat activități în cadrul 
grupelor de copii și la nivelul unităților cu care am încheiat parteneriate de colaborare.  

Valorificarea și evaluarea activității cercului s-a realizat prin participarea la concursuri 
unde au obținut rezultate foarte bune.  

In data de 09.04.2021, am participat la Concursul Județean de Tenis de masă CUPA 
PRIMAVERII, organizat de Palatul Copiilor „Adrian Băran”- Structura Balș, unde am obținut 
următoarele premii: SOIMU ADRIAN-LOCUL I; SIRBU MIHAI-LOCUL I; ROSCA STEFAN-LOCUL I; 
ANDREI SERGIU-LOCUL II; OPREA DAVID-LOCUL III; NEGRILA CRISTIAN-LOCUL III.  

De asemenea, am participat la toate activitățile desfașurate în cadrul unității după cum 
urmează:  

- Proiectul de Ziua Internațională a Femeii și 8 MARTIE;  
- Activități Pascale;  
- Activități desfășurate în colaborare cu Primăria Municipiului Caracal cu ocazia zilei 

internaționale 1 IUNIE;  
- Membru în comisia de jurizare la Concursul Judetean de Dans Modern/ Gimnastică 

Aerobică;  
- Activități desfașurate în cadrul CONCURSULUI INTERNATIONAL DE GIMNASTICA KID-FIT- 

ARTA FRUMUSETII.  
La nivelul unității sunt membru în Consiliul de Administrație, responsabil al Comisiei 

pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul social și responsabil Comisiei de Etică. 
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CERCUL GIMNASTICA SPORTIVĂ 
PROIECTAREA ACTIVITATII. ACTIVITATI COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVA. 

PERFORMANTE DEOSEBITE IN INOVAREA DIDACTICA/ MANAGERIALA  
In anul școlar 2021-2022, activitatea cercului „Gimnastică Sportivă” s-a desfășurat 

conform programei de specialitate întocmită dupa normele și reglementările impuse de ME.  
Cercul s-a bucurat  de o popularitate foarte mare în rândul elevilor, având  o frecvență 

foarte bună. Cercul a funcționat cu un număr de 6 grupe structurate astfel: 6 grupe de 
începători. 

Pentru fiecare grupă de elevi, s-au întocmit teste inițiale și metode de lucru în funcție 
de particularitățile de vârstă, nivelul grupei și calitățile motrice ale elevilor. 

Selectia copiilor s-a realizat atât prin înscrierea individuală cât și prin recrutatarea 
acestora din școli. Numărul mare de elevi înscriși la cerc s-a datorat și activităților de 
popularizare pe care le-am desfășurat atât la începutul cât și pe parcursul anului școlar prin 
organizarea de spectacole și demonstrații artistice preocupându-mă astfel de menținerea 
frecvenței la cerc pe tot parcursul anului. 

Valorificarea și evaluarea activității cercului s-a realizat prin participarea sportivilor la 
concursuri județene, naționale și internaționale unde am obținut rezultate deosebite. Astfel pe 
tot parcursul anului școlar, grupele de gimnastică aerobică au participat la concursuri  
naționale, transnaționale și internaționale obținând următoarele premii: 

CONCURS JUDETEAN DE DANS ȘI GIMNASTICĂ AEROBICĂ-CARACAL: locul I – grup preșcolari; 
locul II – trio preșcolari; locul II – trio cls. I-II; locul III – trio cls. III-IV; locul I – grup cls. V-VII; 
locul III - trio cls V-VI. 

CONCURSUL INTERNATIONAL „FIT KID-ARTA FRUMUSETII” – CARACAL, 10 iunie 2022: locul 
I – trio preșcolari; locul I – grup preșcolari; locul II – trio cls I-II; locul I – ind. Fem. Ghizdavu 
Natasa cls I-II; locul I – ind. Fem. Popoiu Anastasia cls III-IV; locul III – grup cls III-IV; locul II- 
trio cls. V-VI; locul I- ind. Margaritescu Sofia cls V-VI; locul II- ind. Fem. Dinu Elena cls. VII-VIII. 

COLINDE DE CRACIUN- PROGRAM ARTISTIC: locul III – trio preșcolari; mențiune – grup 
preșcolari; mențiune – ind. Fem. Margaritesu Sofia cls. V-VI; locul III – trio cls. V-VI. 

CONCURS JUDETEAN „CUPA MAIASTRA”, TG. JIU: locul I – grup preșcolari; locul II – trio 
preșcolari; locul II – ind. Fem. Ghizdavu Natasa preșcolari; locul I – ind. Fem. Gârd Raluca cls I-
II; locul III – ind. Fem. Cîrstea Rebeka cls III-IV; locul II – trio cls III-IV; locul I – ind. Dinu Elenacls 
V-VI; locul II – grupcls V-VI; locul II – ind. Fem. Popoiu Stefania cls VII-VIII. 

Am organizat și desfășurat la nivel local manifestări artistice consacrate sărbătoririi unor 
evenimente istorice, culturale etc. 

In cadrul parteneriatelor educaționale în care am fost implicată cu  diverse instituții de 
învățământ, asociații cultural sau sportive, am inițiat și coordonat activități demonstrative 
pluridisciplinare și de educație multiculturală. 

REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE. PARTICIPAREA LA PROIECTE. 
Am participat  cu  sportivii în cadrul programului de sfârșit de an la Colegiul National „Ion 

Minulescu” Slatina. 
Pentru diversificarea activităților educative și schimburilor de experiență, am încheiat o 

serie de parteneriate educative  la nivel local, atât cu instituții de învățământ cât și cu 
asociații, organizatii etc. 

SELECTIA  COPIILOR PENTRU CONSTITUIREA GRUPELOR SI EVALUAREA REZULTATELOR 
INVATARII. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI. 

La începutul anului școlar, în urma selecției și a formării grupelor, le-am prezentat  
elevilor regulamentul de funcționare și desfășurare a activității la cerc stabilind totodată un 
cadru adecvat pentru desfășurarea activităților în funcție de particularitățile fiecărei grupe de 
elevi. In acest sens nu am avut situații conflictuale sau probleme de comportament al elevilor 
pe parcursul anului școlar.  

Am elaborat un sistem propriu conținând metode și tehnici de evaluare a elevilor cuprinse 
în seturi de teste inițiale în funcție de criterii specifice disciplinei: vârsta, nivel de pregătire și 
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calități motrice. In urma aplicării testelor de evaluare, am întocmit tabele cu rezultatele 
fiecărui elev și am interpretat rezultatele prin acordarea de calificative dar și prin participarea 
la diverse activități demonstrative sau concursuri.  

Motivarea elevilor s-a realizat atât prin valorizarea exemplelor de bună practică cât și 
prin acordarea de diplome pentru rezultatele obținute la evaluările practice periodice și finale. 

MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE 
Am participat în cadrul comisiei metodice a cercurilor cultural-artistice și sportive la 

toate lecțiile metodice susținute de cercurile comisiei și activitățile demonstrative la nivel de 
instituție.  

M-am implicat continuu în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei, am 
participat la toate activitățile demonstrative desfășurate la nivel de instituție, dar și cu 
materiale la sesiuni de comunicări științifice. 

Am colaborat permanent cu comitetul de părinți al cercului în ceea ce privește în special 
nevoile elevilor și necesitățile acestora în desfășurarea activității dar și pentru participarea la 
activități desfășurate în afara instituției (specatcole și concursuri) cât și pentru îmbunătățirea 
bazei materiale a cercului și orientarea socio-profesională a elevi. 

Consider ca am dezvoltat o relație de comunicare foarte bună atât cu elevii și familiile 
acestora cât și cu colegii și conducerea instituției. 

CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITATII 
SCOLARE. CONDUITA PROFESIONALA. 

Pe tot parcursul anului școlar, am încercat să promovez imaginea intituției prin 
participarea cu elevii la toate activitățile cultural- artistice și sportive desfășurate pe plan 
local, concursuri și festivaluri județene, naționale și internațional și implicit prin rezultatele 
obținute de aceștia. M-am implicat activ în crearea unei culturi a calității la nivelul instituției. 

Tot in vederea creșterii prestigiului unității, am promovat relațiile cu comunitatea locală 
și am colaborat cu autoritățile locale la organizarea și desfășurarea unor evenimente cultural-
artistice si sportive. 

De asemenea, în vederea creșterii calității procesului de învățământ, am realizat o serie 
de proiecte extracurriculare cu atragere de finanțare extrabugetară. 

La nivelul unității au fost încheiate urmăroarele parteneriate: 
- PARTENEREIAT CU PALATUL COPIILOR TIRGU –JIU 
- PARTENEREIAT CU PALATUL COPIILOR CRAIOVA  
- PARTENEREIAT CU POLITIA MUNICIPIULUI CARACAL 
- PARTENEREIAT CU DIRECTIA JUDETAEANA PENTRU TINERET SI SPORT OLT 
- PARTENEREIAT CU CJRAE-OLT 
- PARTENEREIAT CU SCOALA DE GIMNASTICA NICOLAE TITULESCU  
- PARTENEREIAT CU LICEUL TEHNOLOGIC IANCU –JIANU 
- PARENEREIATE CU COLEGIUL NATIONAL SPORTIV-CETATE DEVA 
- PARTENEREIAT CU BIBLIOTECA VIRGIL CARIANOPOL 
- PARTENEREIAT CU CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL –CARACAL 
- PARTEREIAT CU LICEUL TEORETIC IONITA ASAN CARACAL 
- PARTNEREIAT CU SCOALA GIMNAZIALA  CALUI 
- PARTENEREIAT CU SCOALA GIMNAZIALA BALDOVINESTI 
- PARTENERIAT CU DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 

OLT 
- PARTENEREIAT CU CENTRUL MILITAR –CARACAL 

 

CONFORM RAPORTULUI RESPONSABILULUI CU PERFECȚIONAREA, ÎN ANUL ȘCOLAR 
2021-2022, S-AU CONSTATAT URMĂTOARELE: 

În semestrul I, Comisia de perfecţionare şi formare continuă a desfăşurat următoarele 
activităţi:      
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- documentarea  privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea/ formarea 
continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;     

- elaborarea planul managerial și planul operațional al comisiei de perfecționare pentru 
anul școlar 2021-2022;  

- promovarea ofertei Casei Corpului Didactic OLT cuprinzând cursurile de formare 
continuă pentru anul şcolar 2021-2022,  orientând  cadrele didactice spre acele cursuri de 
formare care vin în întâmpinarea nevoilor de formare identificate la nivelul unității în vederea 
asigurării calităţii educaţiei;     

- înscrierea cursanților la programele și activitățile de formare continuă este laudabilă 
deoarece toate cadrele didactice cât și  presonalul auxiliar s-au înscris la  unul,  două sau trei 
cursuri cuprinse în oferta CCD Olt (conform tabelului nominal de înscriere);    

- accesibilizarea şi facilitarea accesului la informaţie pentru toate cadrele didactice din 
Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal         

- diseminarea informaţiilor și documentelor transmise de C.C.D. Olt, ISJ Olt, ME 
referitoare la activităţile de formare continuă;       

- consilierea cadrelor didactice: prof. Pielaru Mihaela și prof. Ostroveanu  Alina pentru 
înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II;       

- monitorizarea activităţilor desfăşurate de cadrele didactice în domeniul  perfecţionării 
şi formării continue;  

- organizarea activităţilor de diseminare a cunoştinţelor, metodelor şi practicilor 
pedagogice dobândite de profesori prin participarea la stagii de formare continuă;  
   

- participarea responsabilului cu formarea continuă la  programul „Dezvoltare 
profesională și personală de succes” (cod C 28), cu durata de 20 de ore. 

- consultarea periodică a site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean, pagina inspectorului 
pentru perfecţionare şi informarea personalului didactic din Clubul Copiilor „Marius Bunescu” 
cu privire la noutăţile apărute pe site, concomitent cu recomandarea consultării site-ului de 
către toate cadrele didactice;      

- menținerea unei colaborări continue cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea resursei 
umane din I.S.J. Olt;         

              
CONFORM RAPORTULUI RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE TEHNICO-ȘTIINTIFICE, 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, S-AU CONSTATAT URMĂTOARELE: 
- Planificarea activităților comisiei metodice s-a desfășurat urmărind realizarea 

obiectivelor generale și specifice fiecărui cerc. Fiecare membru al comisiei a întocmit 
documentele școlare adecvate profilului cercului pe care îl coordonează, a înscris numărul 
necesar de elevi și a stabilit repartizarea pe grupe de începători și avansați.  

- Am organizat „Săptămâna porților deschise” unde am avut un număr foarte mare de 
elevi care au vizitat unitatea școlară împreună cu profesori și părinți, iar în urma prezentării 
ofertelor educaționale ale cercurilor și-au exprimat dorința de a frecventa cursurile acestor 
cercuri.  

- Am întocmit proiecte de colaborare, parteneriate educaționale cu clase de la school-
after-school, step-by-step cât și cu alte clase de elevi de diferite nivele. 

- La începutul fiecărui semestru de activitate, s-au prelucrat elevilor normele de sănătate 
şi securitate în muncă ce trebuie respectate în cadrul fiecărui cerc, în incinta unității cât și în 
curtea clubului. De asemenea, la începutul fiecărei ore instructiv-educative, s-au prelucrat 
normele specifice de protecţie a muncii pentru fiecare etapă  a activității.   

- La activităţile curriculare, s-au asigurat condiţiile prielnice desfăşurării procesului 
instructiv –educativ. S-a organizat şi supravegheat dotarea cu materialele şi uneltele necesare 
desfăşurării procesului  instructiv- educativ. 

- S-a participat la actiunile organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă;    
- S-au realizat schimburi de experiență, opinii și idei constructive împreună cu cercurile 

similare din țară;            
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- A existat o colaborare favorabilă între profesori  şi conducerea unităţii, între profesori-
profesori. Relaţia elev–profesor şi relaţia profesor-părinţi a fost foarte bună.   

- Relația de intercomunicare dintre cadrele didactice ale clubului și cadrele didactice din 
celelalte unități școlare precum și comunitatea locală a fost foarte bună și benefică în 
realizarea procesului instructiv–educativ nonformal al elevilor.  

 
CONFORM RAPORTULUI RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE  CULTURAL-ARTISTICE, IN 

ANUL SCOLAR 2021-2022, S-AU CONSTATAT URMATOARELE: 
Comisia metodică cultural-artistică a profesorilor din Clubul Copiilor este alcătuită din 

următoarele cadre didactice: 
1. FLORICEL MADALINA,  prof. lb. franceză 
2. FALCA FELICIA, prof. cercul de DANS MODERN 
3. DINCA LAURA, responsabil, prof. Cultură și Civilizație Engleză 
4. OSTROVEANU  ALINA, prof. Lb.Română, Cenaclu literar 
5. PANDURESCU CĂTĂLIN, prof. Muzică vocal instrumentală 

Obiectivele generale urmărite de Comisia metodică cultural-artistică au fost:   
- creşterea calităţii procesului instructiv-educativ şi diversificarea lui;    
- dezvoltarea la elevi a conştiinţei de sine, a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de 

muncă; 
- formarea la elevi a unor deprinderi de învăţare, de mânuire a instrumentelor, de 

formare a unei ţinute corecte, dezvoltarea simţului artistic;      
- dezvoltarea la elevi a responsabilităţii sociale;       
- dezvoltarea deprinderilor de a petrece timpul liber într-un mod plăcut şi util;   
- integrarea elevilor problemă în colectivul cercurilor din care face parte; 
- dezvoltarea unor tehnici de lucru, a unor tehnici eficiente de învăţare;    
- dezvoltarea spiritului de observaţie, a interesului pentru natură; 
În planul managerial al Comisiei metodice cultural-artistice s-a urmărit:  
- modul de realizare a planificărilor calendaristice;       
- proiectarea activității comisiei metodice pentru anul în curs;     
- desfășurarea activității metodice prin lecții demonstrative, ateliere de lucru, dezbateri, 

prezentarea de referate cu referire la obiectele predate și noutăți didactice;    
- utilizarea de către elevi a instrumentelor de lucru în cadrul orelor de cerc;   
- asigurarea educației de bază și a pregătirii specifice. 
S-a constatat că proiectarea activităţilor, la toate cercurile, a fost realizată conform 

programelor aprobate în Consiliul de administraţie şi apoi de către ISJ Olt. La cele opt cercuri 
pe care le cuprinde această comisie, planificările calendaristice şi programele şcolare specifice, 
au fost întocmite la data primei întruniri a comisiei metodice, fiind verificate de către 
responsabilul comisiei metodice.      

Activităţile de cerc ale membrilor acestei comisii s-au desfăşurat conform orarului 
prezentat la începutul semestrului de fiecare profesor, orar în care a fost prevăzut specificul 
grupelor (începători, avansaţi, performanţă).       

A fost urmărit modul de realizare a proiectelor didactice, dacă acestea au fost în 
concordanţă cu tema, cu specificul cercului şi dacă activitatea a avut atracţie la elevi. 
   

În urma testelor iniţiale au fost urmărite depistarea abilităţilor şi competenţelor elevilor 
până în acel moment, urmând ca în funcţie de calitatea şi cantitatea lor, elevilor să li se creeze 
mereu nou cadru de lucru, atractiv şi satisfăcător pentru cerinţele acestora şi ale părinţilor lor.  

 
RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII, IN ANUL SCOLAR 2021-

2022: 
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Clubului Copiilor „Marius 

Bunescuˮ Caracal are pentru anul şcolar 2021-2022 următoarea componenţă: 
1. Dir.  SANDU VIORICA – coordonator  
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2. Prof. OSTROVEANU ALINA – responsabil CEAC 
3. Prof. NICOLAE ADRIANA–  membru  
4. Prof. PIELARU MIHAELA-  membru 
5. Prof. GRIGORE DANIEL-   SECRETAR 
6. PĂTRAN LAURENȚIU - Reprezentant al Consiului Local 
7. ARGHERIE LAURENȚIU (Reprezentant al Consiliului Consultativ al părinților) 
Un reprezentant al sindicatului:PANDURESCU CATALIN 
 
Obiectivele majore CEAC pentru anul şcolar 2021-2022 sunt: 
1. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal; 
2. Înlăturarea punctelor slabe identificate. În acest sens a fost elaborat de către CEAC şi 

Planul operațional de îmbunătăţire a calităţii oferite pentru anul şcolar 2021 – 2022, plan a 
cărui perioadă de acţiune este cuprinsă în intervalul septembrie 2021– septembrie 2022 şi din 
care reies următoarele ţinte:     

- îmbunătăţirea calităţii sistemului de comunicare internă şi externă;   
- monitorizarea progresului privind dotarea cu mijloace de învăţământ;   
- identificarea ţintelor educaţionale individuale şi a măsurilor remediale în caz de 

nereuşită şcolară; 
- dezvoltarea profesională prin activităţi ştiinţifice;     

  
- optimizarea activităţilor individualizate în evaluarea şi monitorizarea progresului 

educabililor. 
 Obiective specifice: 
- CEAC asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce 

priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului învăţării; 
Activități specifice: Organizarea Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii; 
- Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale 

in vederea promovării unui învăţământ centrat pe elev. 
Activități specifice: Utilizarea strategiilor didactice moderne şi de evaluare în scopul 

dezvoltării creativităţii  elevilor, a participării lor active, a formării de competenţe/ 
Organizarea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru/ Realizarea unor proiecte în beneficiul 
comunităţii.     

-  Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi 
promovează îmbunătăţirea continuă. 

Activități specifice: - Realizarea de proceduri/ Diseminarea informaţiilor.   
- Asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte 

calitatea şi dezvoltarea curriculumului-învăţării. 
Activități specifice: - Revizuirea procedurilor existente/ Realizarea de proceduri noi dacă 

este cazul                  
- Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi 

promovează îmbunătăţirea continuă. 
Activități specifice: - Diseminarea informaţiilor/ Elaborarea planului operaţional.  
- Clubul Copiilor „MARIUS BUNESCU” Caracal oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care 

le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate 
de personal competent şi calificat.      

Activități specifice: Monitorizarea parcurgerii curriculum-ului aprobat/ Completarea fişei 
de monitorizare/ Realizarea planurilor de îmbunătăţire/ Alcătuirea de chestionare/ 
Aplicarea şi interpretarea chestionarelor 

- Receptivitatea faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de 
diferitele nevoi ale elevilor.           

- Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal, împreună cu cele două structuri, oferă 
condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.    
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- Receptivitatea faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de 
diferitele nevoi ale elevilor.          

- Eficientizarea metodelor de evaluare şi monitorizare în vederea obţinerii progresului 
şcolar. 

Activități specifice: Monitorizarea completării cataloagelor şcolare/ Monitorizarea 
progresului şcolar/ Monitorizarea frecvenţei la ore.       

- Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale prin diversificarea acesteia în 
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor.     
   

- Antrenarea cadrelor didactice în activitatea de formare a adulţilor. 
Activități specifice: Stimularea şi susţinerea participării la examenele/ formele de 

dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră. 
 

ANALIZA SWOT – COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

PUNCTE TARI 
- Realizarea regulamentului de funcţionare; 
- Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru 
al comisiei; 
- Realizarea de noi proceduri; 
- Realizarea Raportului Anual de Evaluare 
Internă a Calităţii Educaţiei pentru anul 
şcolar anterior; 
- Realizarea monitorizării activităţii de către 
echipa managerială, responsabilii comisiilor 
şi coordonatorul CEAC: 
- Realizarea Raportului Procesului de 
Autoevaluare; 
- Realizarea Planului de îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2021-
2022; 
- Realizarea unui program de întâlnire 
săptămânală cu membrii CEAC; 
- Cadrele didactice s-au implicat şi au 
colaborat la nivel de unitate în vederea unor 
rezultate remarcabile în diverse activităţi 
extracurriculare (proiecte şcolare); 
- Toate catedrele cu cadre didactice 
calificate din care 95% sunt titulare; 
- Implicarea C.C. MARIUS BUNESCU în 
proiecte şi parteneriate judeţene, 
interjudeţene şi naţionale.   

PUNCTE SLABE 
- Slaba promovare a comisiei în rândul elevilor, 
părinţilor, partenerilor; 
- Unele activităţi din cadrul planului de 
îmbunătăţire sunt în întârziere conform 
graficului stabilit anterior; 
- Aplicarea chestionarelor de evaluare a 
satisfacţiei beneficiarilor; 
- Lipsa avizierului CEAC ;  
- Nu s-au realizat observările. 
  

OPORTUNITĂŢI 
- site-ul ARACIP şi al ISJ-ului pentru 
consultare şi informare; 
- Colaborarea dintre membrii comisiei; 
- Dorinţa de perfecţionare a competenţelor 
impuse de legea asigurării şi evaluării 
calităţii; 
- Participarea cadrelor didactice la cursuri 
de perfecţionare, în vederea creşterii 
calităţii actului educaţional; 

AMENINŢĂRI 
- continua modificare a Legii educației; 
-  lipsa propunerilor şi iniţiativelor personale 
ale cadrelor didactice pentru optimizarea 
procesului instructiv-educativ, privind calitatea 
în educaţie; 
- lipsa timpului – toţi membrii comisiei sunt 
implicaţi şi în alte activităţi sau au şi alte 
sarcini; 
- scăderea numărului de copii datorită scăderii 
natalităţii şi a nivelului de trai al părinţilor. 
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- Posibilitatea iniţierii unor parteneriate cu 
alte şcoli din ţară şi din afara ţării în 
vederea unor schimburi de experienţă 
privind asigurarea calităţii; 
- Sprijin din partea părinţilor; 
- Acces informaţional; 
- Existenţa resurselor materiale. 
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CAPITOLUL AL VII-LEA - ACTIVITATEA CLUBURILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARACAL  
 

ARGUMENT 
Anul școlar 2021-2022 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului 

calitate în educație, ca fiind o etapă esențială în evoluția învățămatului românesc. Reforma și 
modernizarea sistemului educațional la toate nivelurile, capacitatea instituțională, oferta 
educațională, structuri și factori de decizie își definesc cadrul instituțional prin crearea în 
fiecare unitate de învățămant a unei abordări complexe menite să modernizeze procesul 
educațional prin intermediul Managementului instituțional și a Comisiei de Asigurare a Calității. 

Implementarea standardelor de referință în scopul obținerii calității corespund nevoilor 
și exigențelor pe care le presupune sportul de performanță. 

Clubul Sportiv Școlar Caracal, este o instituție importantă în învățămantul preuniversitar 
cu profil sportiv. Modernă în ceea ce privește viziunea managerială, dar fără să rupă legătura 
cu tradiția inagurată încă de la înființare în anul 1977, unitatea noastră de învățămant devine 
recunoscută la nivelul național și internațional. Această recunoaștere a valorii activității 
sportive se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic. 

Procesul de selecție-pregătire-promovare s-a desfășurat respectând principiile 
fundamentale și normele de conduită promovate de legislația în vigoare, competență 
profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează 
comunicarea loială și dialogul eficient între profesori, sportivi și părinți. 

Baza materială modernizată an de an a oferit tuturor, cadre didactice sau sportivi, 
condiții pentru eficientizarea procesului de antrenament sportiv și participarea în competiții. 

Atragerea de fonduri și o bună gestionare a acestora și-a făcut simțită prezența unității 
sportive în toate competițiile federațiilor de specialitate cat și cele ale unității. 

 
VIZIUNEA UNITĂȚII ȘCOLARE 
Clubul Sportiv Şcolar Caracal este o unitate şcolară cu program sportiv suplimentar, 

competitivă, care oferă o educaţie de calitate, acordând şanse egale tuturor elevilor, în scopul 
îmbunătățirii și atingerii performanţei individuale şi colective, care să-i formeze pentru 
viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 
MISIUNEA ŞCOLII 
Clubul Sportiv Şcolar Caracal are misiunea de a valorifica potenţialul aptitudinal al 

elevilor printr-un demers didactic modern şi eficient și îşi propune să-i încurajeze atât pe elevi 
cât şi pe profesori să-şi desăvârşească potenţialul şi competenţele în vederea adaptării la o 
lume dinamică, în continuă schimbare.   

Are ca scop selecţionarea, pregătirea, participarea la diverse competiţii şi promovarea 
spre înalta performanţă, acţionând în vederea formării unor tineri adaptaţi societăţii actuale 
în continuă transformare, care parcurgând un traseu educaţional în concordanţă cu 
aptitudinile şi interesele individuale, să devină cea mai bună versiune a lor. 
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 Valorile pe care le promovăm 

 
 
 

1. Nevoile de performanță în sport la nivelul societății și cluburilor de seniori vizează 
următoarele aspecte: 

Dezvoltarea individuală și în grup a elevilor sportivi. 
Plecând de la principiul că profesorul-antrenor este, ofertant de educație prin sport 

accentul participării în competiții oficiale și de pregătire antrenamentele individuale,lecțiile 
susținute la nivelul comisiilor metodice cade pe o ofertă sportivă ce urmărește dezvoltarea 
motrică a sportivului, de formare a deprinderilor, calităților motrice, abilități ce permit 
promovarea lor la loturile naționale și cluburi de seniori la terminarea junioratului. 

Produsul finit al educației prin sport trebuie să fie un sportiv pregătit pentru competiție, 
cu principii morale sănătoase și cu personalitate bine dezvoltată. 

2. Crearea unui climat de muncă și de antrenament stimulativ. 
Este încurajat atat spiritul de echipă cat și rezultatul individual în activitatea sportivă. 
3. Garantarea pregătirii sportive. 
Pregătirea sportivă de specialitate este garantată ca fiind de calitate.Există un corp 

profesoral bine pregătit profesional și stabil, cu rezultate sportive deosebite la competițiile 
naționale oficiale cat și la cele de pregătire.Gradul mare de accedere spre cluburile de seniori 
sunt o garanție a calității pregătirii sportive din clubul sportiv. 

4. Asigurarea părinților că pregătire și participarea în competiții a copiilor lor se 
face într-un mediu sigur, printr-o formare personală permanentă.  

Educația și pregătirea sportivilor se realizează într–un mediu sigur atat în sensul 
securității, siguranței cat și în sensul formării și antrenării permanente. 

Trecerea de la un nivel la altul de pregătire este mai ușoară prin sprijinul oferit de 

cadrele didactice cu o bogată experiență de pregătire sportivă și psihopedagogică. 

Realizarea acestor obiective printr-un curriculum național prin federațiile de 

specialitate și printr-o valorificare eficientă a resurselor umane și materiale va răspunde 

cerințelor sportivilor, parintilor, profesorilor și cluburilor de seniori. 

Partenerii educaționali ai unității de învățămant: sportivi, părinți, comunitate, cluburi 

de seniori, federații de specialitate au beneficiat prin implicare și competențele profesionale 

ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar și nedidactic de certitudini: educație, decență, 

siguranță, deschidere spre nou. 

Elemente de natură curriculară: 
a) Documentele specifice (organigrama, fișele posturilor, schemele orare, fișele de 

evaluare de toate tipurile, regulamentul de ordine internă, planificarea vizitelor in școli și 
licee, dispoziţiile și deciziile, procesele verbale ale consiliilor profesorale și de administraţie, 
dosarele catedrelor etc.) au fost realizate cf. Legislaţiei şi s-au adăugat bazei de date de la 
nivelul unității. 
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b) Oferta educațională este adaptată la nevoile și cererile cluburilor de seniori din zonă 
dar și de la nivel național, fiecare secție are protocol de colaborare cu echipe din eșalonul de 
seniori. 

c) Asigurarea continuării activității sportive a copiilor care au calitați pentru practicarea 
sportului de performanță, prezentarea ofertei Universității de Educație Fizică și Sport din 
Craiova pentru sportivii care nu continuă cu sportul de performanță. 

 
Rezultate ale procesului/ finalităţii: 
Aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării, actualizarea bazei de date cu 

rezultatele sportivilor la competiții,  elaborarea planurilor remediale privind activităţile 
catedrelor dacă este cazul,  evaluarea periodică a activităţilor catedrelor pe ramuri de sport 
in conformitate cu criterii evaluare/performantă stabiliţi la începutul anului școlar, a condus 
la creşterea performanţelor sportive ale elevilor, la dezvoltarea personalităţii şi aptitudinilor 
acestora. 

Aplicarea procedurilor interne prin care rezultatele evaluării şi monitorizării 
rezultatelor și ale evaluării contribuie la revizuirea ofertei educaţionale. Monitorizarea și 
evaluarea îndeplinirii obiectivelor din planul de dezvoltare. Evaluarea activităţii personalului 
nedidactic.                                                                                       Rezultatele evaluării 
interne: în raportul CEAC se constată că în anul şcolar 2021-2022 au fost îndeplinite obiectivele 
propuse în planul managerial și în planul operaţional.  

 
Fluxuri şcolare: 
În anul şcolar 2021-2022, în urma selecţiilor au fost înscriși și confirmati 410  elevi şi au 

finalizat anul sportiv un număr de 410 elevi (în cluburile sportive selecția este continuă); nu 
este admis să se depășească numărul aprobat în planul de școlarizare pentru anul respectiv. 

Sportivii care absentează sunt cei de la grupele de avansați și performanță atunci cand 
au lucrări, teze la școală dar antrenamentele sunt recuperate. 

La grupele de începători este un flux continuu rămanand în grupe cei care au calități 
motrice deosebite. 

 
NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
Diversitatea secțiilor este în funcție de tradiție, cerințe ale părinților, elevilor și 

conform ramurilor de sport înscrise pe C.I.S-ul unități. 
Unitatea are 4 secții: atletism, handbal, kaiac-canoe, fotbal. 

Nr. 
crt. 

Ramura 
de sport 

Începători Avansați Performanță TOTAL 
TOTAL 

POSTURI 
nr. 

grupe 
nr. 

elevi 
nr. 

grupe 
nr. 

elevi 
nr. 

grupe 
nr. 

elevi 
nr.  

grupe 
nr.  

elevi 

1. 

ATLETIS
M 

VANEA M. 
MATEI D. 

 
- 
2 

 
- 

24 

 
1 
- 

 
10 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
2 

  
10 
24 

 
1 
 
 

2. 

FOTBAL 
ROŞCA S. 
DOVAN 
G. 
NICOLAE 
D. 

 
4 
1 
1 

 
88 
22 
22 

 
- 
- 
1 

 
- 
- 

20 

 
- 
- 
1 

 
- 
- 

18 

 
4 
1 
3 

 
88 
22 
60 

 
3 

3. 

HANDBAL 
OLTEANU 
L. 
APIPIE M. 
OLTEANU 
A. 

 
2 
3 
1 

 
36 
54 
18 

 
1 
- 
- 

 
16 
- 
- 

 
- 
- 
1 

 
- 
- 

14 

 
3 
3 
2 

 
52 
54 
32 

 
3 
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EFECTIVELE DE ELEVI PE NIVEL DE PREGĂTIRE LA ÎNCEPUTUL ȘI LA SFARȘITUL ANULUI 
ȘCOLAR 2021-2022 
 

Dispersia în teritoriu a bazei sportive se face în funcție de perioada de pregătire a grupei 
pe baza unui program stabilit de profesori, aprobat în CA  și a programului aprobat de Consiliul 
Local. 
 
RESURSE UMANE  
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC-AUXILIAR, NEDIDACTIC 

 
Personal didactic 
a) Numărul de norme didactice: 9 norme  
Gradul de acoperire este de 100% cu personal didactic titular, calificat cu studii în 

specialitatea postului. 

 
 
 
 
 

4. 

KAIAC-
CANOE 
TRUICĂ 
C. 
ZDURCEA 
I. 

 
2 
2 

 
24 
24 
 

 
1 
1 
 

 
10 
10 
 

 
- 
- 
 

   
- 
- 
 

 
3 
3 

  
34 
34 

 
2 

 TOTAL 18 312 5 66 2   32 25 410 9 

Ramura de 
sport 

Începători Avansați Performanță TOTAL 
TOTAL 

POSTURI 
nr. 

grupe 
nr. 

elevi 
nr. 

grupe 
nr. 

elevi 
nr. 

grupe 
nr. 

elevi 
nr. 

grupe 
nr. 

elevi 

 ATLETISM 2 24 1 10 - - 3 34 1 

FOTBAL 6 132 1 20 1 18 9 170 3 

HANDBAL 6 108 1 16 1 14 7 138 3 

KAIAC-
CANOE 

4 48 2 20 - - 6 68 2 

TOTAL 18 312 5 66 2 32 25 410 9 

Număr 
total 
de 

cadre 
didacti

ce 

Număr 
de 

norme 
didactice 
întregi/ 
posturi 

 

Număr de 
cadre 

didactice cu 
norma de bază 
în unitatea de 
învăţământ/ 
procent din 
număr de 

persoane / 
norme întregi, 

după caz 

Număr de 
titulari/procent 
din număr de 

norme întregi/ 
posturi 

 

Număr de 
cadre  
calificate/ 
procent 
din număr 
de cadre 
didactice 
 

Modalitatea angajării 
pe post* 

(titularizare, 
detaşare, suplinire, 
transfer; exprimare 

numerică şi 
procentuală) 

10 9 - 7 100% 

Titularizare-9 (1-
detaşat,1funcţie 
publică)              
Suplinire - 1 
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Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de 100% 
b) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Număr personal didactic calificat: 

Număr 
personal 
didactic 

necalificat 

Cu 
doctorat 

Cu 
gradul 

I 

Cu 
gradul II 

Cu 
definitivat 

Fără 
definitivat 

 

- 6 1 2 1 - 

 
c) Personal de conducere 

 

Director 
(numele 

şi 
prenume

le) 

Calificare 
 

Grad 
did. 

Vechime 
la 

catedră 

Documen
tul de 
numire 

în 
funcţie 

Modalitatea 
numirii pe 

funcţie 

Unitatea 
de 

învăţământ 
la care are 
norma de 

bază 

Unitatea de 
învăţământ 
la care este 

titular 
(dacă e 
cazul) 

OLTEAN
U LARISA 
CLAUDIA 

PROFESOR 
ED. FIZICA 
și SPORT 

I 23 
210/04. 
04.2022 

CONCURS 
CSS 

Caracal 
CSS Caracal 

 
Personalul didactic-auxiliar şi nedidactic 
a) Unitatea are în statul de funcţii 1,5 normă didactic auxiliar  
Personalul didactic auxiliar:  

 

 
Personalul nedidactic: 

 
BAZA MATERIALĂ 

Categorie de 
personal 

Număr  de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 
categorie 
de personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

la nivelul 
normativelor 
privind  
încadrarea 
categoriei 
respective de 
personal 

peste 
normativel
e privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 
de personal 

Administrator 
financiar 

0,5 0,5  Da - 

Administrator 
patrimoniu 

1 1  Da - 

Numărul de personal este: 
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Denumirea bazei Dimensiuni-dotări Anexe Capacitate 

 
Sediul CSS- propriu 
 

509,94 mp 
 
 

 

are autorizație 
de funcționare 
și stingerea 
incendiilor 

Birouri, vestiare, băi, 
magazii  
Grupuri sanitare, 
centrala termica proprie 

Calculatoare, aer 
condiționat, dvd, 
imprimantă, fax, apă caldă, 
vestiare utilate 
(băncuțe+cuiere) 

Birouri-2 
Magazie -1 
Vestiare-3 
Grupuri sanitare-
5 
Cancelarie 

 

Teren handbal bitum I 
oficial 44x25m 

Porți de handbal vestiar 300 

Teren handbal bitum II  
44x25m 

Porți de handbal vestiar 200 

Tribună 50 x 10 scaune  350 

Teren fotbal gazon 105 x 90m, porți de fotbal vestiar 500 

Pistă atletism zgură-4 
culoare 

400 x 5m-zgură vestiar  

Sală forță-7,55x5,65m 
Aparate forță, aer 
condițonat, tv, dușuri 

 20 

 

Sală Polivalentă handbal                         folosință gratuită 

Teren municipal fotbal                           folosință gratuită 

Pistă atletism                                         folosință gratuită 

Microbuz transport la competiții   -  2 microbuze (aer condiționat)         17+1 locuri 

 
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022 

 

Categorie de 
personal 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie de 
personal 

sub normativele 
privind  încadrarea 

categoriei 
respective de 

personal 

la nivelul 
normativelor privind  
încadrarea categoriei 
respective de personal 

 

peste 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 
respective  

MUNCITOR 
CALIFICAT 

(şofer) 
1 da - - 

Ramura de 
sport 

Nivel de pregătire 
nr. ore 

Incepători Avansați Performanţă  

ATLETISM fete+băieți 4-6-8 ore/săptămană 
fete+băieţi8-10-12 

ore/săptămână 
                 -
  

KAIAC- 
CANOE 

fete+băieți 4-6-8 ore/săptămană 
fete+băieți 8-10-12 ore/ 

săptămană 
                 -
  

HANDBAL fete+băieți 4-6-8 ore/săptămană 
fete 8-10-12 

ore/săptămană 
baieţi12-
14ore/săptă
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PONDEREA PROMOVĂRII SPORTIVILOR LA LOTURILE NAȚIONALE ȘI CLUBURI DE SENIORI ȘI 
JUNIORI 
LOTURI NAȚIONALE 
1  SPORTIV – SECȚIA ATLETISM 
7 SPORTIVI – SECȚIA HANDBAL 
CENTRE NAŢIONALE DE EXCELENŢĂ 
10 SPORTIVI- SECȚIA HANDBAL 
 

REZULTATELE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚII OFICIALE 
ÎN ANUL ȘCOLAR  2021-2022 

SECȚIA OBIECTIVE  REALIZATE 

ATLETISM 

VANEA 

MIRELA 

Campionatul Balcanic U20 – sală – Belgrad – 12.02.2022 
Locul VI – 3000m – Savlovschi Alin 
Campionatul Naţional U16 – sală – 05-06.03.2022 – Bacău –finală 
Locul  - 3000m – Brailovschi  Alexandru 
Locul VI – 3000m –Jelescu Ionuţ 
Locul IX – 1500m – Jelescu Ionuţ 
Locul IV – 800m – Șerban Alexandru -2.15 
Campionatul Național U18 – sală – 12-13.03.2022-București – finală 
Locul III – 1500m – Șavlovschi Alin – 4.0 
Locul II – 3000m – Șavlovschi Alin – 9.07 
Campionatul Național U18, U16, C1, C2 cros – 16.04.2022 – Botoșani – 
finală 
Locul II – U18 – 6000m – Șavlovschi Alin 
Locul III – U16 – 4000m – Brailovschi alexandru 
Locul XII – U16 – 4000m – Șerban Alexandru 
Locul I – U16 – echipe – Șerban Alexandru, Brailovschi Alexandru, Jelescu 
Ionuț  
Campionatul Național Tineret – 30.04-01.05.2022 – Tg.Jiu - finală 
Locul V – 5000 m –Savlovschi Alin 
Campionatul Național U18 – 28-29.05.2022 – Pitești – finală 
Locul I – 2000m – obstacole –Șavlovschi Alin 
Locul I – 3000m –Șavlovschi Alin 
Campionatul Balcanic U18 – 12.06.2022 –Muntenegru  
Locul II – 2000m – obstacole – Șavlovschi Alin 
Campionatul Național Seniori și Tineret – 24-26.06.2022 
Locul III -3000 m – obstacole – Șavlovschi Alin 
Locul VI – 3000m – obstacole – Șavlovschi Alin 
Campionatul European Juniori 2 -17.07.2022 – Iersusalim 
Locul XII – 2000m – obstacole –Șavlovschi Alin 
Campionatul Național Juniori 3 – 09-10.07.2022 –București 
Locul III – 1500m – obstacole – Brailovschi Alexandru  
Locul V – 3000m –Brailovschi Alexandru 
Locul VI – 800m – Șerban Alexandru 2.10.74 
Locul VIII – 1500m – Șerban Alexandru – 4.36.66 
Festivalul Olimpic al Tineretului European – 30.07.2022 – Slovacia 
Locul III – 2000 obstacole – 5.55 Șavlovschi Alin 

mână
  

FOTBAL băieți 4-6-8 ore/săptămană 
băieți 8-10-12 
ore/săptămană 

băieţi 12 
ore/săptămâ
nă 
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SECȚIA OBIECTIVE  REALIZATE 

KAIAC 

CANOE 

ZDURCEA  

IONEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUICĂ 

CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupa României Juniori – Bascov – 07-09.10.2021 
Loc VI – finală – K4B – 500m – Grozăvescu Alexandru + Anghel Marin 
Loc VII – finală – K4B-1000m – Florică Geani + Popescu Flavius + Mitran Florin 
+ Dumitrescu Viorel 
Loc VII – semifinală – K2B – 100m – Baronescu Marius + Mazilu Vergil 
Loc IX – semifinală – K1B-200m – Băltărețu Cătălin 
Campionatul Național Viteză și fond – J I – 04-06.05.2022 
Loc III – finală – K4 – 4000m – Gramnea Sorin + Mincă Daniel 
Campionatul Naţional Viteză şi fond  - J II, J III Cadeţi – 07-08.05.2022 
Loc III – finală K4 – 3000 m  - J II B – Grozăvescu Alexandru + Mazilu Vergil + 
Anghel Marin 
Loc III – finală -  K2 – 1000m – J III B – Băltăreţu Cătălin + Baronescu Marius 
Loc V – semifinală – K1 – 200 m – Cadeţi B – Florică Geani 
Loc IX – serii – K1 – 200 m –J II B – Mitran Florin 
Campionatul Național al CSS –urilor  - 27-29.07.2022 
Loc III – finală – K4B – J I -500m –Gramnea Sorin + Mincă Daniel 
Loc III – finală – K4B – JII – 1000m – Anghel Marin+ Grozăvescu Alex+Mazilu 
Vergil 
Loc VI – finală  -K4 B – JIII -1000m –Florică Geani+Băltărețu 
Cătălin+Baronescu Marius 
Loc VII – finală – K2B – JII – 500m – Mitran Florin+Grozăvescu Alexandru 
Campionatul Național J II, J III și J IV 
Loc IX – finală – K4B J II – 500m – Maziilu Vergil+Grozăvescu Alexandru 
Loc VII – finală – K2B JIII – 500m – Băltărețu Cătălin +Baronescu Marius 
Loc VIII – Semifinală –K1B – JII – 500m – Anghel Marin 
Loc VI –semifinală – K1B  JII -200m –Mitran Florin 
Loc VII – serii – K1B JIV – 200m – Florică Geani 
Campionatul Național J I -02-03.08.2022 
Loc IV – finală – K4 JI – 500m –Gramnea Sorin + Mincă Daniel 
Cupa României Juniori – Bascov – 07-09.10.2021 
Loc III – finală – K4 – 500m F – Baronescu Alina+Marin Adriana + Voinescu 
Denisa + Dobrin Florina 
Loc IV – semifinală K1F – 200 m – Adam Andreea 
Loc VIII – semifinală – K1 B – Triţă Alexandru 
Loc VII – finală – K2 F 200m – Mitran I + Dumitrescu C 
Loc VI – finală – K4 B – 500 m –Voicu Andrei + Marin Ştefan 
Campionatul Național Viteză și fond – J I – 04-06.05.2022 
Loc III – finală – K4 B – 4000 m – Marin Ştefan + Grozăvescu Lucian 
Campionatul Naţional Viteză şi fond  - J II, J III Cadeţi – 07-08.05.2022 
Loc III –finală –K4 B – 3000m – Voicu Andrei 
Loc VI – finală – K2 F J II –Marin Adriana + Voinescu Denisa 
Loc VIII – finală – K1 -500 m –F J II – Dumitrescu Cami 
Loc VIII – serii – K1 B -200m – J II – Triţă Alexandru 
Loc VII – K 1  F – 200 m – J II – Mazilu Paula 
Loc VI – semifinală – K1 F – 500 m –J III – Mitran Ionela 
Campionatul Național al CSS –urilor  - 27-29.07.2022 
Loc III –finală – K4 B JI -500m-Marin Ștefan+Grozăvescu Lucian 
Loc III -finală – K4 B JII -1000m – Triță Alexandru 
Loc V – finală K1 F JII – 500m –Voinescu Denisa + Dumitrescu Camelia 
Loc V -finală – K1 B JII -200m – Voicu Andrei 
Loc V – finală – K1 FJII -200m – Marin Adriana 
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SECȚIA OBIECTIVE  REALIZATE 

Loc VIII – finală – K1 F JIII -1000m – Mitran Ionela 
Loc V – finală –K4 JIII – 1000m – Dumitrescu Viorel 
Campionatul Național J I, J II și J III- 31.07-01.08.2022 
Loc IV – K4 JI – 500m – Marin Stefan + Grozăvescu Lucian 
Loc IV – K4 JII – 5000m – Triță Alexandru + Voicu Andrei 
Loc XIII – K2 F J II – 500 m – Voinescu Denisa + Dumitrescu Camelia 
Loc VIII – K1 B J II – 100m – Dumitrescu Viorel 
Loc VIII – K1 F JIII – 1000m – Mitran Ionela 
Loc IX – K1 F J II – 200m –Marin Adriana 

HANDBAL 

OLTEANU 

ADRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDBAL 

Campionatul Național Junioare II 
Locul I – Grupa D – calificare turneu Semifinal Valoare 
Campionatul Național Junioare II 
Turneu Semifinal Valoare – Locul II – calificare Turneu Final Faloare 
Campionat Național Junioare II turneu Semifinal Valoare 
Locul IV 
Sportiva Raicea Beaatrice – cea mai bună extremă dreaptă a turneului 
Sportive promovate la CNE Rm.Vâlcea: 
Grupa 2004-2005 
Raicea Batrice 
Andrei Daria 
Pește Andreea 
Flutur Giorgiana 
Stroie Ana Maria 
Grupa 2006-2007 
Vintilă Bianca 
Oprea Alexia 
Niță Ioana 
Vătășelu Aida 
Bodijar Enryka 
Sportive promovate la Lotul de Junioare: 
Raicea Beatrice 
Andrei Daria 
Sportive promovate la Lotul Național de Cadete 
Vintilă Bianca 
Oprea Alexia 
Niță Ioana 
Vătășelu Aida 
Bodijar Enryka 
Campionatul Național divizia A 
Locul V – CNE Rm.Vâlcea 
Raicea Beatrice 
Andrei Daria 
Pește Andreea 
Flutur Giorgiana 
Bodijar Enrika 
Vintilă Bianca 
Oprea Alexia 
Niță Ioana 
Vătășelu Aida 
W16 European Open -  Suedia -2022 
Locul II – Oprea Alexia 
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SECȚIA OBIECTIVE  REALIZATE 

OLTEANU 

LARISA 

CLAUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDBAL  

APIPIE 

MARIANA 

 

Campionatul Național Beach Handball 
Locul 13 
Vintilă Bianca 
Bodijar Enrika 
Vătășelu Aida 
Campionatul Național Junioare III 
Locul II – Grupa G – calificare Turneu Semifinal Valoare 
Campionatul Național Junioare III 
Locul IV – Grupa 3 –  Turneu Semifinal Valoare 
Campionatul Național Junioare IV 
Turneu Junioare IV – Slatina – 05.03.2022 
Etapă județeană – Locul II – Calificare turneu de zonă 
Etapă de zonă – Locul I – Calificare turneu semifinal 
Etapă semifinală – Locul IV – calificare turneu final 
Etapă finală – Locul 15 – turneu final 
Sportive promovate la grupa de performanță: 
Varia Cristina 
Drăghici Maria 
Chiriac Casiana 
Burcea Elena 
Ion Daria 
Caracaudă Maria 
Sportive promovate la grupa de avansate: 
Postelnicu Iris 
Lupu Anastasia 
Varia Geanina 
Cupa Steluţelor –Caracal – 11.12.2021 
Locul 1 – sportive născute 2009-2010 junioare IV 
Cupa CSS Caracal – iunie 2022 
- continuarea preocupărilor pentru lărgirea şi asigurarea bazei de selecţie, în 
concordanţă cu cerinţele FRH 
- instruirea în practicarea handbalului 
- dezvoltarea calităţilor motrice de bază 
- participarea la turneee de pregătire cu grupa 2011: 
Memorialul „Cristina Lada Rouă” – 30.11.2021 
Cupa Steluţelor –Caracal – 11.12.2021 
Turneu Junioare IV – Slatina – 05.03.2022 
Festivalul de minihandbal – Craiova – 21-22.05.2022 
„Craiova SPORTFEST”- 01.06.2022 
Turneu Internaţional – Corabia – 08.06.2022 

FOTBAL 

DOVAN 

GEANI 

Campionatul Național Juniori C –Grupa 2007-2008 
Locul I – fază județeană 

FOTBAL 

NICOLAE 

DANIEL 

Campionatul Național Juniori C –Grupa 2007-2008 
Locul I – fază județeană 
Memorialul Ion Oblemenco – Corabia 
Locul II –Grupa 2013-2014 
Memorialul Ion Oblemenco – Corabia 
Locul I –Grupa 2007-2008 
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SECȚIA OBIECTIVE  REALIZATE 

FOTBAL 

ROŞCA SABIN 

„Cupa Speranţelor” – Rm. Vâlcea  - Grupa U11 
Locul IV 
Campionatul Județean 
Echipe participante: U11 și U13 

 
MANAGEMENTUL CARIEREI 
Formarea continuă a personalului didactic 
Obiective urmărite 
Valorificarea și dezvoltarea resurselor umane existente prin acțiuni metodice în unitate, 

la nivel de municipiu și județ. 
 
Acțiuni realizate: 
- Mediatizarea ofertei C.C.D în fiecare comisie metodică; 
- Mediatizarea metodolgiei de perfecționare prin grade didactice și afișarea graficului 

de înscriere pentru acestea; 
- Evidența gradelor didactice; 
- Evidența cursurilor de perfecționare și formare continuă; 

- Evidența activităților de perfecționare la nivelul comisiilor metodice, CP și CA. 
Așa cum reiese din raportul comisiei pentru perfecționarea și formarea continuă, pe 

parcursul anului școlar cadrele didactice au participat după caz la următoarele acțiuni: 
- concursul de selecție pentru alegerea metodiștilor I.S.J OLT; 
- concursul pentru membru în Consiliul Consultativ la nivel județean; 
- concursul pentru membru în comisiile de specialitate de la nivelul județului; 
- concursul pentru obținerea gradației de merit.  

 
Perfecționarea profesională s–a realizat prin: 
- Activități metodice, schimburi de experiență pe probleme de specialitate organizate 

pe județ; 
- Cursuri de perfecționare și formare. 

 

Participanți Denumire curs 
Nr. ore/ 
credite 

Olteanu Larisa 
Acces la educație – CCD OLT 30 credite 

Curs de perfecționare în specialitate FRH 20 ore 

Olteanu Adrian Curs de perfecționare în specialitate FRH 20 ore 

Apipie Mariana Curs de perfecționare în specialitate FRH 20 ore 

Roșca Sabin Curd de perfecționare Uefa B  

Nicolae Daniel Curs formator 120 ore 

Zdurcea Ionel 

Curs de perfecţionare profesională antrenor - 
FRKC 

 

Program de formare continuă,, Şcoala comunităţii 
– Managementul strategic al unităţii de 
învăţământ din perspectiva dezvoltării relaţiei 
caesteia cu comunitatea" 

30 credite 

 
Perfecționare prin grade didactice 

Participanți Denumire inspecție efectuată Data 

Matei Andrei Daniel Inspecție specială grad definitiv Decembrie  2021 

Apipie Mariana Inspecție curentă (I.C.1) grad didactic II Martie 2022 

Matei Andrei Daniel Inspecţie specială grad definitiv Aprilie 2022 

Dovan Geani Inspecție specială grad didactic II Aprilie 2022 
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Matei Andrei Daniel Examen definitivat Iulie 2022 

 
Activitatea de perfecționare din unitatea noastră, a fost realizată conștient și voluntar 

de către profesorii școlii, baza perfecționării fiind, studiul individual continuu și sistematic. 
Această activitate se desfășoară sub semnul înțelegerii clare a nevoii de perfecționare 

și a responabilitățiilor care revin fiecărui profesor. 
Perfecționarea continuă reprezintă învățarea orientată spre sine, pe parcursul întregii 

vieți. 
Tacticiile perfecționării continue au ca scop, în primul rand să permită și apoi să 

faciliteze o astfel de învățare la locul de muncă prin munca însăși. 
Planificarea și implementarea strategiilor manageriale în cadrul consilierii, orientării 

școlare și profesionale. Sistem organizațional și decizional. 
 
COORDONATORI AI COMISIILOR METODICE PE SPECIALIZĂRI 
- JOCURI SPORTIVE (HANDBAL, FOTBAL) - OLTEANU ADRIAN 
- SPORTURI INDIVIDUALE (ATLTISM,KAIAC-KANOE) – TRUICĂ CONSTANTIN 
Am depus eforturi pentru asigurarea climatului organizaţional pe baza setului specific 

de principii ale clubului stabilite şi dezvoltate în ultimii ani. Am asigurat coerenţa între 
curriculum-ul naţional şi coordonarea între diferitele discipline/cadre didactice. 

Rezolvarea cu celeritate, transparenta şi eficienţă a conflictelor ivite în  cadrul 
colectivului clubului, atmosfera de lucru din cadrul colectivului nefiind viciată de tensiuni şi 
conflicte. Am contractat serviciile de protecţie şi pază ale unei firme autorizate şi am introdus 
sistemul de spraveghere video şi alarmare în unitate. Printr-o bună colaborare cu Poliţia locală 
şi Jandarmeria am descurajat şi preîntâmpinat abaterile de la o conduită civilizată, actele 
antisociale şi am stabilit un climat de siguranţă pentru elevi şi profesori în competitii. Relaţiile 
elev-elev şi profesor–elev au fost cele fireşti, nu au existat conflicte semnalate conducerii 
unităţii. 

Climatul stabilit în cadrul colectivului a fost propice unei activităţi normale de muncă, 
nu au existat conflicte majore şi anemozităţi, iar stilul de conducere este bazat pe colaborare, 
sprijin reciproc. 

 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARACAL - LEADERSHIP ORGANIZAȚIONAL 
Analiza calității învățămantului, prin intermediul unor date statistice și prin 

evidențierea rezultatelor în competițiile sportive, ne îndreptățește să afirmăm că în anul școlar 
2021-2022,  C.S.S Caracal a oferit partenerilor săi, elevi, părinți, comunitate, un model 
educațional, bazat pe reconceptualizarea cerințelor federațiilor de specialitate și MEC, acest 
model are drept obiectiv conceptul de educație sportivă permanentă. 

Adevărată organizație sportivă cu rezultate sportive deosebite, unitatea sportivă a 
valorificat tot ce este viabil din experiența cadrelor didactice, alături de o politică educațională 
bazată pe flexibilitate și adaptabilitate.Acest model educațional cu specific sportiv se bazează 
pe o tehnologie a finalităților și selectării conținuturilor în funcție de obiectivul fundamental 
al educabilului, accesul la o activitate sportivă bazată pe selecție, pregătire și promovare. 

Obiectivitatea acestei analize, asumarea pe baza acesteia a aspectelor ce implică 
ameliorarea calității, denotă existența unei strategii manageriale bazată pe consecvență în 
urmărirea scopurilor, dezvoltare profesională pe linie sportivă și implicarea cadrelor didactice, 
dezvoltarea instituțională și inovare în managementul unității, dezvoltarea parteneriatelor cu 
cluburi de seniori și responsabilitatea publică a tuturor. 

În concluzie, aceste aspecte demonstrează existența unei strategii a concurenței bazată 
pe rezultate și participari în loturile naționale. 

Manager, cadre didatice, elevi, părinți sau instituții partenere descoperă la C.S.S 
Caracal o unitate de învățămant sportiv performanţă. 
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PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI PENTRU FORMARE PROFSIONALĂ 
 

Nr. 
crt. 

Partener 
Perioada pentru care s-a 
încheiat parteneriatul 

Obiectul parteneriatului 

1. Primăria Caracal An școlar 2021-2022 
Susținerea activităților 
sportive 

2. 
Școlile Municipiului 
Caracal 

An școlar 2021-2022 
Prezentarea ofertei 
educaționale 

3. DJST Olt An şcolar 2021-2022 
Realizarea de activităţi 
sportive 

4. 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Copilului Olt 

An şcolar 2021-2022 
Realizarea de activităţi 
sportive 

5. 
Proiect educaţional 
judeţean „Să fim 
campioni” 

An şcolar 2021-2022 
Realizarea de activităţi 
sportive 

6. 

Poliţia Municipiului 
Caracal -  
Proiect educaţional 
pentru prevenirea 
victimizării în rândul 
elevilor - Stop – Nu fii 
victimă ! 

An şcolar 2021-2022 
Prevenirea victimizării în 
rândul elevilor și bullyngul 

 
MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calității trebuie 

să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituționale și profesionale arătand unde 
se pot aduce îmbunătățiri astfel încat acestea să devină ținte strategice pentru dezvoltarea 
ulterioară a unității de învățămant. 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 membrii comisiei s-au preocupat de completarea 
dosarului comisiei, de elaborarea/revizuirea unor proceduri pentru diverse activități. 

În ceea ce privește derularea activităților specifice CEAC, ținand de componența 
comisiei, elaborarea documentelor, colaborarea cu celelalte comisii, s-au derulat următoarele 
activități: 

- S-a stabilit (propus și stabilit în C.P) componența comisiei; 
- S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul școlar trecut prin centralizarea datelor 

culese de la comisii; 
- S-a completat RAEI pentru anul școlar 2021-2022; 
- S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare și s-a întocmit pe baza 

acestora. Planul de Îmbunătățire 
- Transmiterea datelor către comisiile de lucru 
- Completarea documentelor CEAC - proceduri 
- Colectarea datelor statistice ale unității și a rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent 
- Revizuirea Regulamentului de Funcționare CEAC 
- Stabilirea responsabilitățiilor membrilor CEAC și constatarea necesității alocării de noi 

resurse pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei 
- Selectarea chestionarelor 
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Analiza S.W.O.T. 
  

Analiza mediului intern 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
- Activităţile proiectate, precum şi întreaga 
strategie de dezvoltare a unităţii şcolare, 
urmăresc păstrarea tradiţiei şcolii şi promovarea 
valorilor etice; 
- Gestionarea resurselor şcolii este făcută în 
mod corect şi eficient; 
- Proiectarea activității manageriale pe baza 
unei diagnoze specifice, realiste cu ținte 
strategice care să vizeze proceduri de asigurare 
a calității actului sportiv; 
- Realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul 
catedrelor, în vederea identificării corecte a 
obiectivelor planurilor manageriale;  
- Existența unui regulament intern; 
- Elaborarea fișe ale postului personalizate; 
- Existența organigramei; 
- Consiliul de administrație cu atribuții concrete 
pentru fiecare membru; 
- Existența comisiilor metodice pe ramuri de 
sport; 
- Asigurarea unor standarde sportive înalte; 
- Evaluarea capacității motrice a sportivilor prin 
probe și norme de control specifice ramurei de 
sport. 

DEZVOLTARE CURRICULARĂ 
- S-au respectat planurile şi programele 
şcolare de învăţământ pe nivele de 
pregătire si ramura sportivă; 
- Oferta  educaţională este prezentată la 
nivelul fiecărei unitati de învăţământ din 
oraş şi comunele limitrofe.  

RESURSE FINANCIARE RESURSE UMANE 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli este corect 
întocmit, iar gestionarea lui se face în mod 
corect; 
- Fondurile provenite din promovarea sportivilor 
la cluburi de seniori si din sponsorizari  sunt 
gestionate corect. 

- Formarea  continuă este  unul din 
obiectivele  echipei manageriale, astfel 
încât cadrele didactice să fie la curent cu 
noutăţile din domeniul didactic  şi de 
specialitate,prin cursuri de perfectionare 
organizate de federațiile de specialitate; 
- Evaluarea anuală a cadrelor didactice se 
face pe baza fişelor de autoevaluare, 
respectându-se normele legale. 

Analiza mediului intern este susținută de: 

Puncte tari Puncte slabe 

Dezvoltare curriculară 

- Pentru fiecare nivel de instruire, unitatea 
dispune de întregul material didactic (planuri de 
antrenament, materiale didactice – cataloage 
de grupa etc.); 
- Sunt elaborate proiecte de antrenament 
pentru sportivii care fac parte din loturile 
nationale; 
- Existența comisiilor metodice pe ramuri de 
sport; 
- Asigurarea unor standard sportiv înalt 

- Insuficienta corelare a orarelor școlare cu 
programul de antrenament: 
managerial – oferta unității nu satisface 
solicitările tuturor elevilor (pentru 
practicarea altor ramuri de sport), nu se 
aprobă înființarea lor;  
administrativ – opţiunile se fac în funcţie 
de decizia majorităţii sportivilor din grupe 
resurse umane;  
- Slaba implicare a unor cadre didactice în 
elaborarea procedurilor specifice; 
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Evaluarea capacității motrice a sportivilor prin 
probe și norme de control specifice ramurei de 
sport. 
 

- Timiditatea iniţiativelor din partea 
sportivilor; 
- Baza materială existentă nu permite 
realizarea tuturor solicitărilor 
beneficiarilor (ex. ponton la secția de 
kaiac–canoe) 

Resurse umane – cadre didactice 

- Personalul didactic este calificat în proporţie 
de 100 %; 
- Personalul didactic este titular în proporţie de  
100 %; 
- Pondere cadrelor didactice cu gradul didactic 
I: 90%; 
- Pondere semnificativă a cadrelor didactice cu 
performanţe în activitatea sportivă; 
- Ponderea mare a cadrelor didactice  care 
folosesc metode noi de antrenament; 
- Antrenament și suport  IT; 
- Ponderea ridicată  a cadrelor didactice care 
manifestă un interes deosebit pentru pregătirea 
profesională şi implicarea în pregătirea altor 
cadre didactice de la nivelul catedrei; 
- Prezenţa cadrelor didactice ce au dublă 
specializare; 
- Ponderea profesorilor care au studii 
universitare de master este de peste 70%; 
- Existența cadrelor didactice care sunt 
antrenori de lot național. 

- Motivare financiară datorită plății 
suplimentare atunci cand sunt în 
competiții; 
- Conservatorismul  şi  rezistenţa  la 
schimbare a unor cadre didactice; 
- Participare la cursuri de formare şi 
perfecţionare datorită accesului la aceste 
cursuri prin achitare de taxe; 
- Slaba implicare în viaţa unității a unor 
cadre didactice. 
 
 
 

Resurse umane – elevi 

- Ponderea mare a sportivilor cu   rezultate 
bune şi foarte bune în competițiile sportive; 
- Existenţa  unor  sportivi  de performanţă care 
fac parte din loturile naționale și centre de 
excelență; 
- Dorinţa sportivilor de a participa la cursuri de 
arbitraj pe ramura specifică; 
- Existenţa unor sportivi cu dorință de implicare 
în activităţi cu caracter comunitar (activități 
organizate de comunitatea locală); 
- Regăsirea unui număr mare la anumite ramuri, 
de sportivi absolvenți în elita sportului de 
performanță. 

- Lipsa performanţelor sportive la anumite 
grupe, deşi există potenţial; 
- Abandonul sportivilor din grupele de 
începători; 
- Retragerea sportivilor din grupă cand 
ajung la juniori I; 
- Numărul mic de cluburi de seniori la 
secțiile de sporturi individuale; 
- Lipsa de interes de a urma o facultate de 
profil la sfarșitul junioratului. 

Resurse materiale și financiare 

- Starea fizică bună a spaţiilor administrative și 
de antrenament şi încadrarea în normele de 
igienă corespunzătoare; 
- Existența sălilor, terenurilor funcţionale 
pentru anumite ramuri de sport; 
- Dotarea unității cu două microbuze pentru 
deplasarea sportivilor în competiții; 

- Fondurile băneşti nu sunt suficiente 
pentru stimularea cadrelor didactice şi 
sportivilor cu performanțe sportive 
deosebite, pentru achiziţionarea unor 
echipamente şi materiale sportive, 
medicamentație, indemnizații de efort; 
- Dotarea secției de kaiac-canoe este 
neconformă – lipsă ponton, peridoc; 
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- Existența unei săli de sport dotată cu: aparate 
de forță, vestiare, dușuri asigurate cu apă caldă 
permanentă, grupuri sanitare; 
- Unitatea dispune de fonduri băneşti 
extrabugetare, provenite din promovarea 
sportivilor la cluburi de seniori – compensația de 
formare;  
- Sponsorizări–parteneriat cu agent economic-
handbal; 
- Nu există datorii financiare către terţi. 

- Interesul scăzut al agenților economici în 
acordarea de sponsorizări sau donații; 
- Utilizare insuficientă a echipamentelor 
moderne în procesul instructiv-educativ; 
- Amenajarea nesatisfăcătoare a 
terenurilor de sport din curtea unității 
(teren sintetic). 

Relații comunitare 

- Semestrial, profesorii organizează întâlniri cu 
reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 
delincvenţei juvenile, jandarmerie privind 
prevenirea violenței în sport; 
- În unitate s-au desfăşurat diverse programe 
educaţionale; 
- Întâlniri semestriale cu Comitetul 
reprezentativ al părinţilor, suplimentate de 
consultaţii individuale cu părinţii; 
- Organizarea de întâlniri periodice cu 
reprezentanți ai Serviciului de Urgență Olt cu 
scopul de a cunoaște și a aplica tehnici de 
acordare a primului ajutor în cazul unor situații 
de urgență;  
- Contactele cu diverse instituţii pentru 
realizarea activităţilor sportive precum: 
competiții, cantonamente, vizite, vizionări de 
spectacole, acţiuni caritabile etc., introduc 
sportivii în mediul comunitar şi contribuie la 
socializarea lor; 
- Participare activă în cadrul Consiliului Elevilor; 
- Existenţa de parteneriate naționale cu cluburi 
de seniori, duble legitimări ale căror efecte se 
reflectă în rezultatele obţinute de sportivi;  
- Percepţia pozitivă a Clubului Sportiv Școlar în 
rândul copiilor, tinerilor, părinţilor, 
comunităţii. 

- Activități de educare civică insuficiente și 
lipsite de finalitate uneori; 
- Educația din unitate nu accentuează în 
toate cazurile formarea atitudinilor 
necesare participării la viața comunității și 
sportive, lipsa unui psiholog la nivelul 
școlii; 
- Comunitatea (în special agenții 
economici) nu este încă destul de 
interesată să facă podul de legatură către 
unitate la toate secțiile; 
- Relaţie sporadică cu mass-media. 
 

 
RAPORT de ACTIVITATE al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurare a Calității 

 
1. Obiective Generale 
* Creșterea calității educației oferite de unitatea școlară 
* Dezvoltarea calitățiilor și deprinderilor motrice care să asigure succes sportiv și personal. 
 

Obiective 
specifice 

Activități realizate Realizatori 
Activități 

nerealizate 

01. Desfășurarea 
activității CEAC în  
conf. cu legislația 
în vigoare 

Reorganizarea CEAC 
Cuprinderea  CEAC  în organigramă 
Actualizarea strategiei 
regulamentului/CEAC 

Dir. Olteanu Larisa-
coordonator CEAC 
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Elaborarea raportului de evaluare 
internă pe anul școlar 2021-2022 și 
afișarea acestuia 
Întocmirea planului operațional al 
CEAC pentru anul școlar 2021-2022 

Dir. Olteanu Larisa -
coordonator CEAC 
Echipa CEAC 
 
Membrii CEAC  

02. Alinierea 
activității unității 
școlare la 
principiile calității 
 

Analiza rapoartelor de 
monitorizare cu proiectarea unor 
planuri de îmbunătățire (fișele de 
observare a lecțiilor) 
Elaborare în curs RAEI 2021-2022 
Dinamizarea activității CEAC 

Olteanu Adrian 
Resp. CEAC 
 
 
Echipa CEAC 

 
 
 
 
 

03. Eficientizarea 
performanței 
organizației 
Măsurare și analiză 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. Optimizarea 
activității de 
autoevauare 
instituțională  

Realizarea modelului de raport de 
activitate pentru comisii în 
vederea uniformizării și existenței 
analizei SWOT la nivelul fiecărei 
comisii metodice, pus la dispoziţie 
tuturor responsabilor. 
Realizarea modelului de raport de 
activitate pentru cadre didactice, 
având la dispoziție și fișa de 
autoevaluare pentru calificativul 
anual, mpuse la dispoziția cadrelor 
didactice 
Monitorizarea participării  în 
cadrul programelor de formare 
continuă și dezvoltare profesională 
prin intermediul cursurilor de 
formare cu credite, grade 
didactice  
Monitorizarea activității didactice 
prin asistențe la ore-
interasistențe. 
Monitorizarea completării corecte 
și în timp a cererilor de înscriere 
și cataloagele secțiilor 
Realizarea graficelor de 
monitorizare și evaluare la nivelul 
fiecărei catedre/compartiment/la 
nivel de director. 
Elaborarea monitorizărilor interne 
conform graficului. 
Constituirea și actualizarea bazei 
de date CEAC. 
 
Asigurarea accesului la informație 
a persoanelor și instituțiilor 
interesate 

Prof. Olteanu Adrian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echipa CEAC 
 
 
 
-echipa managerială 
-responsabilii 
comisii 
-echipa CEAC 
 
-responsabilii 
comisii 
-Roşca Sabin 
membru CEAC 
Truică Constantin 
membru CEAC 
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RELAŢIA CU COMUNITATEA: 
Relaţia cu părinţii:  
a) implicarea părinților în activitatea managerială se face prin ședințe organizate la 

nivelul grupelor, prin reprezentanții părinților printr-o legătură permanentă, prezența la 
competiții, la antrenamente. 

Implicarea părinţilor în elaborarea planului de venituri şi cheltuieli al şcolii se face 
frecvent prin intermediul C.A. din care fac parte si 1 reprezentant al parintilor care participă 
la elaborarea, aprobarea evaluarea veniturilor extrabugetare şi a cheltuielilor. 

b) implicarea părinților în evaluarea calității actului didactic în școală 
 

Asistenţă acordată părinţilor: 
a) Între conducerea unităţii, cadre didactice şi părinţi este o colaborare permanentă, 

se asigură permanent informarea şi consultarea acestora. Problemele ridicate de aceştia au 
fost rezolvate cu celeritate. 

Având în vedere ca elevii de la grupele de incepatori vin la antrenament însoţiţi de 
părinţi sau bunici, contactul cu conducerea unităţii şi cadrele didactice este aproape 
permanent. 

Organizarea de sedințe pe unitate semestrial. 
b) În cadrul unității există cereri de înscrieri pentru fiecare copil, angajament în care 

părintele iși cunoaște drepturile dar și obligațiile atat el cat și sportivul. 
c)În cadrul C.A reprezentantul părintelui este prezent la toate sedințele și ia parte și la 

activitățile sportive derulate. 
 
Colaborarea cu autorităţile locale: 
a) Clubul Sportiv Școlar are relații bine stabilite, de bună calitate și eficiente cu Consiliul 

Local și Primăria Municipiului Caracal. Prin prezența în CA a reprezentanților CL și al Primarului 
există o stransă colaborare. 

b) Atragerea şi stimularea comunităţii locale prin acţiuni şi activităţi deosebite să vină 
în sprijinul clubului sportiv. Participarea unității la acțiunile sportive organizate de 
comunitatea locală. Relaţia cu administraţia locală este foarte bună şi se bazează pe colaborare 
şi respect reciproc. 

Folosirea bazelor sportive ale comunitatii locale în mod gratuit. 
Sprijinul acordat pentru întreţinerea curăţeniei  prin repartizarea a două persoane din 

cadrul legii 402 - Asistență socială. 
Protocol pentru folosirea bazelor sportive gratuit. 
c) Unitatea are activități comune cu Jandarmeria și Poliția prin activități sportive, prin 

participarea lor la competițiile oficiale. 
 

MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE DISCIPLINE 
 

1. COMPONENȚA ORGANIZATORICĂ A COMISIILOR METODICE  PE DISCIPLINE 
 
COMISIA JOCURI SPORTIVE (HANDBAL, FOTBAL) 
Olteanu L.Claudia – Handbal - titular 
Olteanu Adrian - Handbal - titular  
Apipie Mariana - Handbal – titular 
Nicolae Daniel - Fotbal - titular 
Dovan Geani - Fotbal – titular – personal asociat ocupă funcție publică 
Roşca Sabin - Fotbal – titular 
 
COMISIA METODICĂ SPORTURI INDIVIDUALE (ATLETISM, KAIAC-CANOE) 
Vanea Mirela -Atletism – titular – detașat I.S.J Olt 
Zdurcea Ionel- Kaiac- Canoe - titular 
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Truică C-tin -Kaiac-Canoe – titular 
Matei Andrei Daniel - suplinitor 
 
CONCLUZII 
Activitatea educațională și managerială desfășurată în anul școlar 2021-2022 s-a realizat 

în baza Programului Managerial, a Programului activităților educative și a programelor 
catedrelor și comisiilor metodice, respectand legislația în vigoare. 

Obiectivul principal - de selecție-pregătire-promovare și de formare a personalității 
sportivilor s-a realizat în mod diferențiat de la un nivel de pregătire la altul, în funcție de 
particularitățile de varstă, sex. 

Disfuncțiile semnalate vor fi monitorizate de conducerea unității de învățămant, de 
comisia CEAC și de responsabilii comisiilor metodice în vederea ameliorării lor, în anul următor. 
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CAPITOLUL AL VIII - LEA  - ACTIVITATEA CENTRULUI 
JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ OLT 

Centrul Județean de Excelență Olt  a început al doilea  an de funcționare continuându-
și misiunea de a promova și a sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță din județul 
Olt  în toate domeniile și de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea 
capacităților individuale la nivel maximal, având în vedere obiective clare și concrete care au 
evidențiat: 

- Creșterea numărului de grupe  pentru activitățile de instruire ale Centrului Județean 
de Excelență Olt ; 

- Diversificarea surselor de finanțare ale Centrului Județean de Excelență Olt în vederea 
diversificării și multiplicării activităților de pregătire pentru performanță (demersuri pentru 
obținerea de finanțări complementare în baza unor proiecte depuse la primării/alte proiecte 
de finanțare);  

- Extinderea activității centrului atât sub aspectul disciplinelor cât și al numărului de 
grupe (discipline noi și/ extinderea pregătirii la disciplinele și grupele de excelență deja 
constituite); 

- Premierea/Recompensarea elevilor Centrului Județean de Excelență Olt  care au 
obținut rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale în anul școlar anterior; 

- Dezvoltarea profesională a profesorilor prin parcurgerea unor cursuri de formare 
acreditate. 

La acestea s-au adăugat pe parcurs, din considerente epidemiologice impuse de stările 
de urgență/alertă obiective specifice organizării activităților didactice în regim online:  

- actualizarea procedurilor și instrumentelor de lucru în utilizarea platformelor 
educaționale; 

- stimularea cadrelor didactice pentru utilizarea tabletelor grafice achiziționate în anul 
anterior în vederea facilitării comunicării și învățării online. 

În plus, pe parcursul anului școlar au apărut aspecte specifice legate de reorganizarea 
activității centrului ca urmare a apariției Ordinului Ministerului Educatiei și Cercetarii nr. 
5956/04.11.2020 prin care Centrul Județean de Excelență Olt  devine unitate conexă cu 
personalitate juridică, a Ministerului Educației și Cercetării. 

Astfel,  s-au repartizat Centrului Județean de Excelență Olt  un nr. total de 6,5 posturi. 
În aceste condiții, în luna iunie  2021, Centrul Județean de Excelență și-a mărit 

activitatea de la 6  grupe la  grupe în anul 2020 la 22 de grupe în anul școlar 2021-2022. 
Începând cu 1 octombrie 2021, Centrul Județean de Excelență Olt a funcționat cu  22 

de grupe  după cum urmeză :  
- Matematică – avansat 5 grupe cu 4 h pe saptămână/grupă (4 grupe gimnaziu, 1 grupă 

liceu) ; 
- Fizică – 3 grupe, 2 h pe săptămână/grupă (1 grupă gimnaziu și 2 grupe liceu);  
- Chimie – 2 grupe, 2 h pe săptămână/grupă (1 grupă gimnaziu și 1 grupă liceu);  
- Biologie – 3 grupe, 2 h pe săptămână/grupă (3 grupe liceu); 
- Informatică -2 grupe, 4 h pe săptămână/grupă (1 grupă gimnaziu și 1 grupă liceu);  
- Geografie - 2 grupe, 2 h pe săptămână/grupă (1 grupă gimnaziu și 1 grupă liceu);  
- Limba și literatura  română – 5 grupe, 3 h pe săptămână/grupa (4 gimnaziu, 1 liceu); 
- Limba engleză – 2 grupe, 5 h săptămână (gimnaziu și liceu); 
- Limba franceză - 2 grupe, 4 h pe săptămână/grupe; 
- Istorie – 1 grupă, 1h săptămână. 
Anul școlar 2021-2022 a debutat la 1 septembrie 2021, iar activitatea centrului s-a 

concentrat pe acțiuni de promovare a ofertei educaționale urmate de selecția resurselor 
umane, în baza Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență, 
elevi și profesori care vor activa în grupele de excelență în anul școlar 2021-2022 la disciplinele: 
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matematică, fizică, chimie, informatică, biologie, geografie, limbi moderne, limba română, 
geografie și istorie.  

La selecția elevilor s-au avut în vedere criterii de performanță și de continuitate în baza 
rezultatelor din anul anterior, întrucât la finalul anului școlar anterior s-a realizat evaluarea și 
ierarhizarea elevilor la nivel de disciplină și grupă în baza Regulamentului de ordine interioară 
(ROI) al centrului. 

S-a realizat actualizarea procedurilor și instrumentelor de lucru în utilizarea 
platformelor educaționale pentru domeniul Centrului Județean de Excelență Olt (cjeot.ro). Au 
fost create conturi pe domeniul centrului pentru toți profesorii și elevii acestuia.  

În anul școlar 2021-2022, s-a propus funcționarea cu 21 grupe de excelență conform 
planului de școlarizare aprobat de I.S.J. Olt. 

Întrucât numărul de de elevi înregistrați la etapa de înscriere a fost foarte mare (peste 
385 de elevi) mulți dintre elevii cu continuitate înscriindu-se la mai multe discipline, s-a 
aprobat suplimentarea cu 2 grupe la începutul anului școlar.          

De menționat că o grupă s-a suplimentat pentru matematică – CI MGS – Belgrad, Serbia. 
Problemele privind finanțarea activității Centrului Județean de Excelență Olt s-au 

ameliorat odată cu noul an școlar datorită suplimentării numărului de norme didactice cu 4, 5 
posturi, începând cu 1 septembrie 2021. Aceasta a permis extinderea timpului de pregătire 
pentru performanță/grupă/disciplină la 2 ore comparativ cu o oră în anul anterior. 

Datorită bugetului aprobat de cele  Primăria Municipiului Slatina pentru proiectele 
depuse pe finanțare complementară s-au putut reparticiparea la CI MGS – Belgrad, stimulare și 
recompensare a activității de performanță.  

De la declararea pandemiei, odată cu declararea stării de urgență și ulterior a stării de 
alertă activitatea Centrului Județean de Excelență Olt s-a desfășurat online (conform art. 13 
al Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență - OMEC nr. 
5562/14.09. 2020). 

Cu toate acestea, profesorii încadrați la Centrul Județean de Excelență Olt  și-au 
desfășurat activitatea în mod riguros în baza unei planificări a ședințelor de pregătire întocmite 
la începutul fiecărei săptămâni și unui program de pregătire pe discipline/grupe, monitorizat 
la nivelul centrelor zonale/disciplină/grupă. 

În anul 2022 prin participarea la  competițiile școlare naționale și internaționale din 
calendarul competițional al ministerului, activitatea de pregătire pentru performanță a elevilor 
Centrului Județean de Excelență OLT nu a încetat, iar rezultatele elevilor săi, confirmate la 
competițiile organizate în acest an sunt meritorii. 

Ar fi de remarcat în mod special: 
I. Matematica 
Olimpiada Națională de Matematică 
- Mario Drăguț – medalie aur – Centrul Județean de Excelență Olt/ Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 
- Matei-Bogdan Mateescu – medalie argint - Centrul Județean de Excelență Olt/ Colegiul 

Național „Ion Minulescu” Slatina 
- Alexandru Ciobănică – medalie bronz - Centrul Județean de Excelență Olt/ Școala 

Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia 
- Lidia Popa – medalie bronz - Centrul Județean de Excelență Olt/ Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 
- Mihai Dinu – medalie bronz - Centrul Județean de Excelență Olt/ Colegiul Național „Ion 

Minulescu” Slatina 
- Filip-Andrei Popa – medalie bronz - Centrul Județean de Excelență Olt/ Colegiul 

Național „Ion Minulescu” Slatina 
- Carina Alessia Perianu – mențiune de onoare - Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina 
- Radu Ionuț Bolborea – mențiune de onoare - Centrul Județean de Excelență Olt/ 

Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina  
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Profesorii coordonatori ai celor șapte olimpici la matematica au fost Marius Perianu, 
Aurel Chiriță, Mariana Năsui și Nicolae Tomescu. 

Concursul internațional Mathematical Grammar School Cup  
- Laurentiu Girnita         Aur                            
- Bolborea Radu             Aur                            
- Mateescu Matei           Aur                       
- Lidia Popa                   Aur                            
- Bilauschi Simina          Argint                        
- Popa Luca                    Argint                       
- Andrei Rizea                 Argint                          
- Dinu Mihai                   Argint                           
- Octavian Paraschiva     Argint                          
- Musat Horia                Argint                                     
- Staicu Razvan              Bronz                             
- Ciobanică Alexandru   Bronz                      
- Cristea David Andrei   Bronz    
Profesorii coordonatori ai celor șapte olimpici la matematica au fost Marius Perianu, 

Aurel Chiriță, Mariana Năsui și Nicolae Tomescu. 
  
II. Fizică 
Olimpiada Națională de Fizică 
Fenomenele naturale nu mai sunt o necunoscută pentru tinerii Centrului Județean de 

Excelență Olt. Din cei opt elevi calificați la Olimpiada Națională de Fizică, șapte au reușit să 
se întoarcă acasă și cu premii. Trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune specială. Sunt 
rezultatele care au îmbogățit palmaresul Centrului Județean de Excelență Olt în domeniul 
fizicii. 

- Vizonie Ana Maria, Peia Claudiu și Dumitru Andrei – mențiune ME și medalii de argint; 
- Ștefan Alexandru, Gîrniță Laurențiu și Bilauschi Simina - medalii de bronz; 
- Bolborea Radu - mențiune de onoare. 
Ei sunt elevi de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Slatina, Școala Gimnazială „Eugen 

Ionescu” Slatina, Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina și Liceul Teoretic „Ioniță Asan” din 
Caracal, iar pregătirea pentru participarea la Olimpiada Națională de Fizică s-a realizat la  
Centrul Județean de Excelență Olt. 

Profesori îndrumători – Combei Dumitru, Mincă Mihaela, Anghel Marian – prof. 
colaborator cu CJEX Olt și Ioniță Radu 

Concursul Internațional MGS – Serbia, Belgrad   - Fizică                       
- Laurentiu Gîrniță   Aur                         
- Andrei Rizea         Argint                         
- Bolborea Radu       Argint                          
- Ștefan Alexandru    Argint                      
- Peia Claudiu            Bronz 

 
Concursul interjudețean de fizică „Liviu Tătar” 2022, organizat  de Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Fizică. 
- Ștefan Alexandru Gabriel, clasa a IX-a, premiul al II-lea 
- Dumitru  Andrei, clasa a X-a, premiul I 
- Bolborea Radu Ionuț, clasa a X-a, premiul al III-lea  
- Pătrașcu Gabriel, clasa a XI-a, premiul al III-lea. 

 
III. Chimie  

Rezultatele obținute de elevii din CJE Olt, disciplina chimie liceal, an școlar 2021-2022, 
Prof. coordonator Laura Moșteanu 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 
Cls. Concursul/ Olimpiada Etapa Premiul obţinut 

1. Pălăștea Ema XII Olimpiada de Chimie Națională Participare 

2. 
Cărnaru 
Annelise 

X Olimpiada de Chimie Națională Participare 

Nr. crt Nume prenume elev 
Școala de 

proveniență 
Discipl

ina 
Clasa Etapa/ concurs 

Rezultatul 
obținut 
(puncaj/ 

locul) 

1. PEIA  CLAUDIU 

Școala 
Gimnazială 
„Eugen Ionescu” 
Slatina 

FIZICĂ a VII-a 

Concursul 
Internațional- 
„Matematical 
Grammar Scool 
Cup”, Serbia 

Premiul 
III, 
medalie 
de bronz  

2. PEIA  CLAUDIU 

Școala 
Gimnazială 
„Eugen Ionescu” 
Slatina 

FIZICĂ a VII-a 
Olimpiada  
Națională 

Mențiune 
ME  

3. PEIA  CLAUDIU 

Școala 
Gimnazială 
„Eugen Ionescu” 
Slatina 

FIZICĂ a VII-a 
Olimpiada  
Județeană 

Locul I 
  

4. 
VLAD-ȚĂNDĂRICA 
MIHAI ELISEI 

Școala 
Gimnazială 
„Ștefan 
Protopopescu” 
Slatina 

FIZICĂ a VII-a 
Olimpiada  
județeană 

Mențiune  

5. 
VLAD-ȚĂNDĂRICA 
MIHA ELISEI 

Școala 
Gimnazială 
„Ștefan 
Protopopescu” 
Slatina 

FIZICĂ a VII-a 
Concursul 
Național PHI 

Mențiune 

6. VIZONIE ANA-MARIA 

Școala 
Gimnazială 
„Nicolae Iorga” 
Slatina 

FIZICĂ a VI-a 
Olimpiada  
Națională 

Mențiune 
ME 

7. VIZONIE ANA-MARIA 

Școala 
Gimnazială 
„Nicolae Iorga” 
Slatina 

FIZICĂ a VI-a 
Olimpiada  
Județeană 

Locul I 
  

8. DINCĂ ANNA ERIKA 

Școala 
Gimnazială 
„Vlaicu Vodă” 
Slatina 

FIZICĂ a VI-a 
Olimpiada  
județeană 

Mențiune 

9. DINCĂ ANNA ERIKA 

Școala 
Gimnazială 
„Vlaicu Vodă” 
Slatina 

FIZICĂ a VI-a 
Concursul 
Național PHI 

Locul II 
 

10. 
IONESCU VIOLETA 
ARIANA 

Școala 
Gimnazială 
„Ștefan 
Protopopescu” 
Slatina 

FIZICĂ a VI-a 
Concurs

ul Național PHI 
Mențiune 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 
Cls. Concursul/ Olimpiada Etapa Premiul obţinut 

3. 
Tănase Mihai-
Florin 

XII 
Olimpiada 
Interdisciplinară 
„Științele Pământului” 

Națională Premiul special 

4. Prina Alexandru XI 
Olimpiada 
Interdisciplinară 
„Științele Pământului” 

Națională Premiul special 

5. 
Tănase Mihai 
Florin 

XII 
Concursul Național 
„CHIMIA-Artă între 
științe” 

Național Premiul II 

6. Pălăștea Ema  Olimpiada de Chimie Județeană 
Premiul I 
Calificare la 
națională 

7. Bolborea Radu X Olimpiada de Chimie Județeană 
Premiul I 
Calificare la 
națională 

8. 
Cărnaru 
Annelise 

X Olimpiada de Chimie Județeană 
Premiul II 
Calificare la 
națională 

9. 
Tănase Mihai-
Florin 

XI Olimpiada de Chimie Județeană Mențiune 

10. Vârșă Vlad X Olimpiada de Chimie Județeană Mențiune 

11. Tănase Mihai XII 
Olimpiada „Științele 
Pământului” 

Județeană 
Premiul I 
Calificare la 
națională 

12. Prina Alexandru XI 
Olimpiada „Științele 
Pământului” 

Județeană 
Premiul II 
Calificare la 
națională 

13. Pălăștea Ema XII 
Concursul de Chimie 
„I.G. Murgulescu” 

Interjudețean Premiul I 

14. Prina Alexandru XI 
Concursul de Chimie 
„I.G. Murgulescu” 

Interjudețean Premiul II 

15. Bolborea Radu 
X 
 
 

Concursul de Chimie 
„I.G. Murgulescu” 

Interjudețean Premiul I 

16. 
Pălăștea Ema, 
Prina Alexandru, 
Bolborea Radu 

echi
paj 

Concursul de Chimie 
„I.G. Murgulescu” 

Interjudețean Premiul I 

 
IV. Biologie 

Profesor coordonator – Pîrvu Geanina  
Olimpiada de biologie 
 
9 elevi participanți la faza județeana, clasa a IX-a 
- Premiul I – clasa IX-a: Anca Cristina și participare la faza națională a Olimpiadei de 

Biologie 
- Premiul II - clasa IX-a:Cârstea Andrei și Ulmeanu Adelaida 
- Mențiune – clasa IX-a: Țone Aluna și Belu Daria 

     
2 elevi participanți, la clada XI-a  
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- Premiul I – clasa XI-a: Coștaș Teodora și Mențiune la faza națională a Olimpiadei de 
Biologie 

- Mențiune – clasa XI-a: Simionescu Diana 
 

Concursul European YPEF Tineri în Pădurile Europei, cuprins în Calendarul 
Concursurilor și Olimpiadelor Internaționale, cap VI. Competiții interdisciplinare/ Proiecte 
educative, cu finanțare MEN, la poziția 33. 

- Locul I la faza județeană  
- Locul X la faza de selecție națională 
- Locul I la faza națională 

 
Concursul Național Sanitarii Pricepuți, cuprins în Calendarul Activităților Educative 

Naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației, la poziția 4. Profesor Coordonator 
– Mihai Mariana 

- Locul I la faza județeană  
- Participare la faza națională 

 
Clasa a X a, faza județeană 
- Premiul I – clasa X-a: Bărbuia Bianca și calificare la faza națională a Olimpiadei de 

Biologie 
- Premiul III: Cioc Lavinia 
- Mențiune: Ghenea Alexandru și Bărbulete Alexia 
Faza Națională: Bărbuia Bianca-Mențiune și admisă fără concurs la UMF  „Carol Davila” 

București 
 

V. Informatică 
Rezultatele obținute de elevii din CJE Olt, disciplina Informatică gimnazial și liceal, an 

școlar 2021-2022, Profesori coordonatori: Rodica-Elena Badea, Constantin-Daniel Pietriș 
 
Olimpiada de Informatică 
- Faza națională: Crăciun Mihai, clasa a VII-a - Mențiune  
- Faza județeană: Crăciun Mihai, clasa a VII-a- premiul I 

                 Stan Gabriel, clasa a VII-a- Mențiune 
                 Prodan Florin Mihai, clasa a XII-a Premiul III 
                 Carnaru Mihai, clasa a IX-a, Premiul III 
                 Gîrniță Laurențiu, clasa a IX-a, Mențiune 

Concursul Internațional MGS Serbia, Belgrad    
- Crăciun Mihai, clasa a VII-a, Bronz 
- Stan Gabriel, clasa a VII-a, Participare 
- Badea Theodor, clasa a IX-a Participare 
- Carnaru Mihai, clasa a IX-a Participare 
Olimpiada de Tehnolgie a Informației 
Faza județeană: 
- Cruceru Răzvan, clasa XII-a, Premiul I 
- Prodan Mihai Florin, clasa a XII-a, Premiul I 
Faza națională: 
- Cruceru Răzvan, clasa XII-a, Mențiune, Argint 
- Prodan Mihai Florin, clasa a XII-a, Argint 
 
Concursul național de robotică NEXTLAB.TECH 
Calificați Faza I: 
- Șerban Victor, clasa a VI-a 
- Gioarsă Ovidiu, clasa a VI-a 
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- Nicu Ștefan, clasa a VI-a 
- Ciurea Teodora, clasa a VI-a 
Faza națională: 
- Șerban Victor, clasa a VI-a 
- Gioarsă Ovidiu, clasa a VI-a 
 
Concursul BEBRAS- logică și gândire computațională 
- Șerban Victor, clasa a VI-a 
- Gioarsă Ovidiu, clasa a VI-a,Mențiune 
- Comănceanu Daria, Clasa a VI-a 
- Ciurea Teodora, Clasa a VI-a 

 
Concursul Național de Indormatică DUALPC 

Faza Națională: 
- Ciurea Teodora Maria, clasa a VI-a - Premiul I - TIC 
- Comănceanu Daria, clasa a VII-a - Premiul I - TIC 
- Lîlă Ștefania, clasa a VII-a, Premiul I - TIC 
- Șerban Victor, clasa a VI- Premiul III - Minecraft 
- Cristoiu Nicolas Theodor, clasa a VII-a- Mențiune - Minecraft 
 
VI. Geografie  
În ceea ce privește pregătirea elevilor pentru concursurile școlare performanțele 

obținute în pregătirea elevilor la concursurile de Geografie sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Unitatea de 
învăţământ 

 
Clasa 

Profesor 
îndrumător 

 

Rezultate 
obținute 

Faza 

1.  
Căprăroiu  
Antonio 

L.T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

VIII Datcu Paula Locul 3 Județeană 

2.  
Ghimiș Brianna 
Emilia Elena  

L.P.S. Slatina/ 
C.J.Ex. Olt 

VIII 
Tatuc 
Tatiana 
Datcu Paula 

Locul 2 Județeană 

3.  
Buică Andreea 
Diana 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XI Datcu Paula Locul 7 Județeană 

4.  Căruntu Riana 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XI Datcu Paula Locul 6 Județeană 

5.  
Florea Ana 
Maria 
Georgiana 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XI Datcu Paula Locul 5 Județeană 

6.  
Mușa  Iuliana-
Măruța 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XI Datcu Paula 

Locul 1, 
calificat 
faza 
națională 

Județeană 

7.  
Pătrașcu 
Anamaria 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 

XI Datcu Paula Locul 3 Județeană 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Unitatea de 
învăţământ 

 
Clasa 

Profesor 
îndrumător 

 

Rezultate 
obținute 

Faza 

Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

8.  

Screciu 
Constantina 
Iuliana 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XI Datcu Paula Locul 4 Județeană 

9.  Andrei Ionuț 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XII Datcu Paula Locul 2 Județeană 

10.  Enache Diana 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XII Datcu Paula Locul 6 Județeană 

11.  Ocnaru Denisa 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XII Datcu Paula Locul 4 Județeană 

12.  

Șugubețu 
Gabriela-
Simona 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XII Datcu Paula Locul 3 Județeană 

13.  Glasu Eric 

C. N. „Radu 
Greceanu” 
Slatina/ C.J.Ex 
Olt 

VI 
Datcu 
Zamfir 
Datcu Paula 

Locul I 
Concursul 
national 
Terra-Mica 
olimpiadă de 
Geografie 

Județeană 

14.  Glasu Eric 

C. N. „Radu 
Greceanu” 
Slatina/ C.J.Ex 
Olt 

VI 
Datcu 
Zamfir 
Datcu Paula 

Premiul 
special al 
SGR 
Concursul 
național 
Terra-Mică 
olimpiadă de 
Geografie 

Națională 

15.  
Mușa  Iuliana-
Măruța 

L. T. „Nicolae 
Titulescu” 
Slatina/ C.J.Ex. 
Olt 

XI Datcu Paula Premiul I Națională 

 
 
Besafe Net Olimpyad - Olimpiada Europeană de Hazarduri desfășurată sub egida 

Consiliului Europei, Profesor coordonator – Liță Angela 
- Locul 1 și medalie de aur Echipa Minulescu GEOsmart formată din: Bolborea Radu, 

Cărnaru Annelise, Neagoe Raisa și Dinu Mihai, elevi care sunt și la cursurile CJEX Olt - Geografie, 
Fizică, Chimie, Lb. franceză. 
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Rezultate la Olimpiada de geografie obținute de elevii coordonați de profesor Liță 
Angela: 

Faza județeană 
- Mareș G.E. Maria Denisa, clasa a XII-a, locul I 
- Filip M. Floriana Nicoleta, clasa a XII-a, locul III 
- Barangă F.  Florin Alexandru,clasa a X-a, locul II 
- Dinu  C. Mihai,clasa a 9-a, locul I 
Faza națională 
- Dinu  C. Mihai, clasa a 9-a C, mențiune specială a Societății de Geografie din România 
- Mareș G.E. Maria Denisa, clasa a 12-a G, participare 
 
Rezultate la Olimpiada Interdisciplinară „Științele Pământului” 
Faza județeană: Tănase Mihai, clasa a XII-a, locul I 
Faza națională: Tănase Mihai, clasa a XII-a, Premiul special al Societății de Geografie 

din România 
 
VII. Limba și literatura română  
Profesor coordonator – ALEXANDRU Felicia  
- Concursul Internațional Formidabilii, etapa I și II, obținând rezultate deosebite;  
- Concursul județean „Gramatica, text și context”, Corabia; 
- Concursul Județean „Primăvara, anotimpul florilor” – organizat de Liceul Tehnologic 

„Constantin Filipescu” Caracal; 
- Concursul Interșcolar „Diferiți, dar împreună: elevi de frunte”, în parteneriat cu Liceul 

Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal; 
- Activitatea Internațională „NOAPTEA MUZEELOR” – secția pictură pe sticlă, organizată 

în parteneriat cu Muzeul Județean Olt; 
- Activitatea „Ziua Internațională a Muzeelor” – organizată în parteneriat cu Muzeul 

Județean Olt; 
- SIMBIO STARS – Concurs județean de promovare a talentelor prin voluntariat – în 

parteneriat cu școli și licee din municipiul Slatina și județul Olt; 
- Proiectul de Parteneriat Educațional „Arta Jocului” – teatru social – educație prin 

teatru și pentru teatru – în parteneriat cu Centrul Cultural „Eugen Ionescu” Slatina. 
Profesor coordonator- RUSCU Ileana  
- Olimpiada de limba și literatura română (OLLR), etapa județeană și națională; 
- Olimpiada de limba și literatura română „Cultură și spiritualitate românească”;  
- Olimpiada „Universul cunoașterii prin lectură” (UCL); 
- Concursul Internațional Formidabilii, etapa I și II, obținând rezultate deosebite;  
- Concursul județeanan „Gramatica, text și context”, Corabia; 
- Concursul Județean „Primăvara, anotimpul florilor” – organizat de Liceul Tehnologic 

„Constantin Filipescu” Caracal; 
- Concursul Interșcolar „Diferiți, dar împreună: elevi de frunte”, în parteneriat cu Liceul 

Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal; 
- Activitatea Internațională „NOAPTEA MUZEELOR” – secția pictură pe sticlă, organizată 

în parteneriat cu Muzeul Județean Olt; 
- Activitatea „Ziua Internațională a Muzeelor” – organizată în parteneriat cu Muzeul 

Județean Olt; 
- SIMBIO STARS – Concurs județean de promovare a talentelor prin voluntariat – în 

parteneriat cu școli și licee din municipiul Slatina și județul Olt; 
- Proiectul de Parteneriat Educațional „Arta Jocului” – teatru social – educație prin 

teatru și pentru teatru – în parteneriat cu Centrul Cultural „Eugen Ionescu” Slatina. 
Profesor coordonator - RUSU Elena  
- Olimpiada de limba și literatura română – OLLR; 
- Olimpiada de literatură română și religie „Cultură și spiritualitate românească”; 
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- Concursul Internațional Formidabilii, etapa I și II, obținând rezultate deosebite;  
- Concursul județean „Gramatica, text și context”, Corabia; 
- Concursul Județean „Primăvara, anotimpul florilor” – organizat de Liceul Tehnologic 

„Constantin Filipescu” Caracal; 
- Concursul Interșcolar „Diferiți, dar împreună: elevi de frunte”, în parteneriat cu Liceul 

Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal; 
- Activitatea Internațională „NOAPTEA MUZEELOR” – secția pictură pe sticlă, organizată 

în parteneriat cu Muzeul Județean Olt; 
- Activitatea „Ziua Internațională a Muzeelor” – organizată în parteneriat cu Muzeul 

Județean Olt; 
- Proiectul de Parteneriat Educațional „Arta Jocului” – teatru social – educație prin 

teatru și pentru teatru – în parteneriat cu Centrul Cultural „Eugen Ionescu” Slatina. 
 
VIII. Limbi moderne 
1. Limba franceză: profesor coordonator – STOICHICESCU Lorena   
Disciplina limba franceză pentru Centrul de Excelență  este prevăzută pentru 2 

ore/săptămînă ciclul  gimnazial şi 2 ore/săptămână ciclul liceal. Conţinutul propus se adresează 
elevilor în scopul dobândirii competenţelor lingvistice şi interculturale în studiul limbii franceze 
fiind concepută pe cele două cicluri de şcolaritate: gimnazial și liceal. Competențele generale 
și specifice îşi modifică gradul de complexitate în ciclul gimnazial şi liceal astfel încât să se 
asigure, ca finalitate, dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii franceze 
pentru exprimarea elevilor în situaţii variate de comunicare. Una dintre finalităţile acestei 
discipline este participarea la diferite concursuri și competiții, diferitele faze ale olimpiadei, 
precum și obținerea certificatului de limbă DELF pentru ciclul gimnazial, deci elevii trebuie să 
devină capabili: pentru ciclul gimnazial să înţeleagă în profunzime un fapt de civilizaţie 
franceză, să-l prezinte și să-l să explice, iar pentru cel liceal să problematizeze, şi să-şi susţină 
argumentat, părerile personale. 

Cursurile s-au desfășurat în sistem hibrid pe parcursul primului semestru, fie la Colegiul 
Național „Ion Minulescu” Slatina, fie pe platforma Google-Classroom pe conturile asigurate de 
Centrul de Excelență Olt. 

S-au dat teste inițiale pentru stabilirea nivelului de cunoștințe general și abordarea 
predării în funcție de acesta și în acest sens s-au elaborat s-au utilizat diverse materiale 
auxiliare de predare și evaluare. În procesul de predare-învățare, s-a acordat atenție în 
principal scopurilor si calității proceselor de comunicare, dezvoltării în scop educativ a relației 
profesor-elev, dar și corelării acesteia cu aspecte ale comunicării reale și nevoilor de acumulare 
de cunoștințe cât și efortului depus de elevi și de profesori, prin metode care să dezvolte 
competențele lingvistice necesare situațiilor reale de viață.  

Semestrul al II-lea a fost marcat de multiple activități ce vizează promovarea limbii 
franceze, dar și de concursuri, precum și Olimpiada de Limba Franceză. Elevele care activează 
la Centrul de Excelență Olt s-au remarcat prin marcarea Journée de la Francophonie, les 
Pâques, 1 Juin. 

In luna februarie, eleva Florescu Livia a susținut  examenul de DELF, în urma căruia a 
obținut nivelul B2, cel mai înalt nivel obținut pentru învățământul preuniversitar. DELF Elev 
face parte din seria diplomelor DELF/DALF eliberate de Ministerul Educației Naționale din 
Franța. Această diplomă valorizează competențele de limba franceză ale adolescenților, din 
gimnaziu și până la liceu, este recunoscută pe plan internațional și acceptată de universitățile 
și școlile superioare din țările francofone, precum și de angajatori. DELF Elev este recunoscută 
și de Ministerul Educației din România, nivelurile B1 și B2 echivalând probele de la examenul 
de bacalaureat.  

In martie 2022 a avut loc  etapa județeană a Olimpiadei de Limbi Romanice-faza 
județeană. 

Elevele înscrise: clasa a X-a Normal: Cârnaru Annelise și Untea Alexandra și Clasa a XI-a 
Franceză Intensiv: Florescu Livia au obținut următoarele rezultate: Cârnaru Annelise- 95 de 
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puncte- Locul I și calificarea la faza națională a Olimpiadei de Limbi Romanice-limba 
franceză, Untea Alexandra-93,50 puncte-Locul II, Florescu Livia-80 de puncte-Locul II. 

Tot în martie 2022 a avut loc Concursul Județean „Je suis Francophone”, iar 
rezultatele au fost următoarele: elevele Matei Ana-Maria-clasa a VI a- Mențiune la Secțiunea 
III- Recitare în limba franceză, Jianu Maria-clasa a VII a- Locul III la Secțiunea III- Recitare 
în limba franceză și Precup Gabriela- Locul II la Secțiunea II- Eseu în limba franceză. 

La începutul lunii aprilie 2022 s-a desfășurat la Galați  festivitatea dedicată Francofoniei 
în cadrul careia a avut loc lansarea cărții „Kiwanis Romania și Francofonia”, în care au fost 
publicate lucrările următoarelor eleve Bledea Raluca și Puținelu Mara  pe tema „Ces Roumains 
qui font la France, font l'honneur de la Roumanie”. Aceste eleve obținuseră premii în anul 
școlar 2020-2021 la Concursul Internațional „Kiwanis Romania și Francofonia” cu eseuri 
dedicate unor personalități române care s-au remarcat în spațiul francofon. 

Tot în aprilie s-a desfășurat la Craiova faza națională a Olimpiadei de Limbi Romanice-
limba franceză, ocazie cu care eleva Cârnaru Annelise a obținut Mențiune Specială. 

În luna mai, eleva Puținelu Mara a susținut examenul de DELF, nivelul B2, dar nu 
aprimit încă rezultatul final. 

La evaluarea finală, susținută în luna iunie 2022, atât de grupa de gimnaziu, cât și de 
cea de liceu, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. 

Munca susținută pe tot parcursul anului școlar, pregătirea cadrelor didactice pentru 
dezvoltarea competențelor de evaluare în mediul online (cu predilecție pentru competiții 
online) realizată în mod sistematic și eforturile elevilor pentru autodepășire au condus la 
rezultate meritorii înregistrate de elevii județului Olt din  Centrul Județean de Excelență. 
(Anexa - rezultatele elevilor Centrului Județean de Excelență Olt  la competițiile care s-au 
putut organiza în acest an școlar.) 

Conducerea entității a făcut permanent demersuri și a dispus măsuri, politici și strategii 
în vederea atragerii de noi fonduri care să consolideze patrimoniul instituției și să asigure 
condițiile de pregătire la standardele impuse de UE. 

La acestea se adaugă parteneriatele cu centre de excelență din țară  și cu Universități, 
cu care dezvoltăm proiecte și organizăm activități cu obiective comune care vizează susținerea, 
pregătirea și afirmarea excelenței școlare, contribuind astfel la dezvoltarea parcursului 
educațional al tinerilor noștri. 

Încă de la înființarea sa, prin misiunea de a promova și a sprijini dezvoltarea elevilor 
capabili de performanță din județul Olt, acesta vizează obiective pe termen lung și mediu și nu 
își găsește confirmarea valorii numai prin rezultatele la competiții naționale și internaționale 
la nivelul unui an școlar. 

Începând din anul școlar 2022-2023, Centru Județean de Excelență Olt are în vedere și 
alte proiecte care vor fi depuse pentru noul an și care vizează obiective de dezvoltare 
instituțională, stimulare și recompensare a muncii de performanță superioară cu elevii în scopul 
afirmării excelenței învățământului oltenesc. 
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