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1. INTRODUCERE
Raportul privind starea învăţământului preuniversitar din judeţul Arad în anul şcolar

2020 – 2021 este o analiză a principalelor aspecte cantitative şi calitative. Raportul a fost
întocmit în baza documentelor care descriu activitatea diferitelor compartimente, într-n
mod sintetic care încearcă să surpindă doar chestiunile reprezentative şi de importanţă
mare şi care face referiri la latura pozitivă dar şi cea negativă a activităţii complexe a
sistemului de învăţământ preuniversitar.

2. PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE I.S.J. ARAD ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-
2022

Având în vedere direcţiile strategice prioritare ale MEC, ISJ Arad şi-a concentrat
activitatea spre:

I. Creşterea gradului de participare la educaţie: monitorizarea participării şcolare,
reducerea absenteismului, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar;
II. Creşterea calităţii activităţilor educaţionale;
III. Ameliorarea rezultatelor şcolare şi, ca o consecinţă, a celor obţinute la
examenele naţionale;
IV. Prevenirea şi combaterea violenţei şi a fenomenelor de bullying în mediul şcolar,

Mai concret, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi-a propus pentru anul şcolar 2020 -
2021 următoarele direcţii de acţiune:

În vederea dezvoltării curriculare:
➢ Utilizarea largă a instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii

manageriale a tuturor compartimentelor din subordine;
➢ Sprijinirea accesului egal la educaţie al tuturor copiilor şi reducerea ratei de

părăsire timpurie a şcolii;
➢ Asigurarea calităţii în educaţie, cu accent pe creşterea gradului de realizare a

indicatorilor de calitate;
➢ Administrarea şi exploatarea bazei de date în vederea unei evaluări instituţionale

obiective;
➢ Monitorizarea ofertelor educaţionale ale şcolilor în conformitate cu criteriile de

monitorizare şi evaluare;
➢ Evaluarea ofertelor şi a performanţelor educaţionale pe baza indicatorilor de

performanţă;

În vederea dezvoltării resurselor umane:
➢ Asigurarea formării permanente şi dezvoltării resurselor umane;
➢ Actualizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului managerial;
➢ Consilierea în vederea gestionării adecvate a documentelor şi rapoartelor;
➢ Încurajarea iniţiativelor unităţilor de învăţământ pentru parteneriate şi mobilităţi

naţionale şi internaţionale şi consilierea acestora în derularea tuturor procedurilor
de accesare a proiectelor internaţionale;
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➢ Susţinerea comunicării deschise prin realizarea unui sistem de comunicare rapid,
eficient şi transparent;

➢ Consilierea permanentă a managerilor de unităţi şcolare privind asigurarea unui
management şi marketing educaţional eficient;

➢ Monitorizarea unităţilor de învăţământ pentru folosirea corectă a resurselor umane/
încadrare corectă şi atragerea cadrelor didactice calificate;

➢ Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului ;
În vederea atragerii de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale:
➢ Gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale;
➢ Monitorizarea alocării fondurilor bugetare pentru infrastructura din şcoli;
➢ Monitorizarea modului de alocare a burselor şi a celorlalte forme de ajutor: „Bani de

liceu”, „Euro 200”, burse profesionale, rechizite gratuite pentru elevii cu nevoi
speciale/din medii dezavantajate.

În vederea dezvoltării relaţiilor comunitare:
➢ Identificarea, prin evaluare instituţională, a nevoilor de educaţie ale comunităţii locale

şi identificarea posibilităţilor de satisfacere a acestora în cadrul normativ existent şi cu
resursele disponibile;

➢ Colaborarea eficientă cu autorităţile publice locale pentru creşterea siguranţei elevilor
şi a cadrelor didactice în spaţiul şcolar şi în zonele adiacente;

➢ Elaborarea de rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii educaţiei şcolare;
➢ Sprijinirea dezvoltării unor parteneriate locale în vederea prevenirii

absenteismului,delincvenţei juvenile şi a violenţei în mediul şcolar.

Proiectarea activităţii ISJ Arad şi stabilirea obiectivelor s-au bazat pe următoarea diagnoză:

Puncte tari:
➢ Disponibilitate pentru lucru în echipă şi asumare de responsabilităţi;
➢ Resurse umane cu experienţă profesională şi managerială;
➢ Procent ridicat de cadre didactice calificate;
➢ Comunicarea şi colaborarea bună cu managerii şcolari;
➢ Condiţii de normalitate şi corectitudine a examenelor naţionale (evaluare naţională,

bacalaureat) şi a concursului de titularizare;
➢ Reţea şcolară eficientă;
➢ Procent ridicat de unităţi şcolare cu autorizaţie sanitară;
➢ Implementarea eficientă a programelor guvernamentale de sprijin social;
➢ Angrenarea şcolilor în proiecte internaţionale;
➢ Bază materială la standarde europene;
➢ Implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de inspectori şcolari/ cadre

didactice (membri ai consiliilor consultative);
➢ Colaborare eficientă cu comunitatea locală/ Primăria/IPJ;
➢ Preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
➢ Existenţa unor canale de comunicare variate între ISJ, unităţile de învăţământ şi alte

instituţii;
➢ Concurenţă la examenul de titularizare.

Puncte slabe:
➢ Disfuncţii birocratice;
➢ Spaţii de învăţământ necorespunzătoare;
➢ Finanţare insuficientă pentru renovare, dotare şi continuarea investiţiilor;
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➢ Formarea insuficientă a managerilor şcolari privind achiziţiile publice;
➢ Insuficienta documentare şi preocupare a managerilor pentru obţinerea de fonduri

nerambursabile;
➢ Dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unităţile izolate din mediul rural;
➢ Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor manageri;
➢ Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în special în unităţile de învăţământ

liceal;
➢ Neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional;
➢ Neachiziţionarea la timp a rechizitelor şcolare;
➢ Insuficienta monitorizare de către directorii de şcoli a traseului profesional a

absolvenţilor;
➢ Flux informaţional discontinuu şi distorsionat;
➢ Formalism în activitatea Consiliilor de Administraţie, a Consiliilor Profesorale,

respectiv a celorlalte comisii constituite la nivelul unităţilor şcolare;
➢ Neasumarea responsabilităţii;
➢ Evaluarea subiectivă şi formală a directorilor (în anumite cazuri);
➢ Cultivarea sentimentului autosuficienţei profesionale;

Oportunităţi:
➢ Cadrul legislativ propice şi mobilizator;
➢ Deschiderea spre dialog manifestată de autorităţile locale;
➢ Ofertă variată de proiecte naţionale şi internaţionale;
➢ Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar

pentru dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare;
➢ Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic în management

educaţional;
➢ Existenţa diverselor modalităţi de informare şi documentare profesională;
➢ Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii;
➢ Găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea şi utilarea unităţilor prin

contracte de sponsorizare şi parteneriate specifice.

Ameninţări:
➢ Insuficienţa resurselor financiare pentru realizarea unor proiecte;
➢ Scăderea populaţiei şcolare;
➢ Preluarea şi prelucrarea deficitară a informaţiei la nivelul unităţii şcolare;
➢ Programe ineficiente şi nefuncţionale pentru reducerea abandonului şcolar;
➢ Posibilităţi reduse ale Primăriilor privind resursele corespunzătoare cerinţelor şcolilor.

Obiectivele generale au fost următoarele:
O.1. Asigurarea proiectării şi organizării optime a activităţii
O.2. Îndrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii din

inspectoratul şcolar
O.3. Îndrumarea şi coordonarea procesului instructiv-educativ din judeţ
O.4. Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor şi transparenţa

procedeelor bugetare şi financiare
O.5. Dezvoltarea marketingului educaţional şi instituţional
O.6. Implicarea în proiecte şi parteneriate
O.7. Atingerea standardelor profesionale prin formarea continuă
O.8. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare
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Pentru atingerea acestor obiective în planul managerial, respectiv în planurile
operaţionale ale ISJ au fost formulate o serie de obiective specifice, cu caracter operaţional.
Obiectivele specifice au fost repartizate compartimentelor, împreună cu sistemul de
indicatori formulat pentru controlul îndeplinirii respectivelor obiective. Lista acestor obiective
este redată mai jos.

O1.1. Organizarea şi structurarea optimă a compartimentelor şi a activităţii specifice
inspectoratului şcolar

O1.2. Proiectarea inspecţiei şcolare
O1.3. Participarea la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu directorii
O2.1. Îndrumarea şi coordonarea activităţilor inspectoratului şcolar
O2.2. Asigurarea climatului de muncă eficient în inspectorat
O3.1. Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi asigurarea calităţii
O3.2. Asigurarea calităţii proiectării manageriale
O3.3. Asigurarea calităţii evaluării, monitorizarea modalităţilor de evaluare
O3.4. Eficientizarea managementului comunicării
O4.1. Repartizarea mijloacelor primite prin programe naţionale
O4.2. Gestionarea burselor şcolare, de diferite tipuri
O4.3. Eficientizarea managementului financiar
O4.4. Realizarea obiectivă a execuţiei bugetare la nivel de ISJ şi şcoli
O4.5. Modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico- materiale
O5.1. Corelarea ofertei educaţionale în realităţile economice ale judeţului
O5.2. Întărirea mediului concurenţial
O5.3. Corelarea proiectului de reţea cu interesele specifice ale şcolilor cu învăţământ

pentru minorităţi
O6.1. Eficientizarea activităţii educaţionale prin aplicarea de programe şi proiecte
O6.2. Stimularea unităţilor şcolare în accesarea de proiecte
O6.3 Continuarea proiectelor de anvergură, la care ISJ este partener
O7.1. Organizarea activităţii de formare continuă a personalului din inspectorat şi din

unităţile din subordine
O7.2 Asigurarea condiţiilor de participare la perfecţionarea obligatorie, o dată la 5 ani
O7.3. Asigurarea formării continue a personalului din inspectorat şi din unităţile din

subordine
O8.1. Menţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu MEC
O8.2. Întărirea relaţiilor de parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală
O8.3. Reprezentarea obiectivă a inspectoratului şcolar în relaţiile publice
O8.4. Îmbunătăţirea comunicării inter-instituţionale, dezvoltarea utilizării tehnologiilor

informatice
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3. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR INSPECTORATULUI ŞCOLAR
JUDEŢEAN ARAD ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

3.1 Monitorizarea activităţii de management al unităţilor de învăţământ

Priorităţile activităţii de management instituţional în anul şcolar 2021-2022:

Dezvoltare curriculară:
➢ Asigurarea calităţii în educaţie, cu accent pe creşterea gradului de realizare a

indicatorilor de calitate până la sfârşitul anului şcolar;
➢ Monitorizarea ofertelor educaţionale ale şcolilor în conformitate cu criteriile de

monitorizare şi evaluare;

Dezvoltarea resurselor umane:
➢ Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
➢ Elaborarea de criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului managerial;
➢ Propunerea managerilor cu merite deosebite în activitate pentru acordarea de

stimulente materiale şi morale stabilite prin lege;
➢ Elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii manageriale a

tuturor compartimentelor din subordine;
➢ Susţinerea şcolilor în derularea tuturor procedurilor de accesare a proiectelor

internaţionale;
➢ Stimularea prin recompense materiale şi morale a formării şi dezvoltării profesionale;
➢ Realizarea unui sistem de comunicare rapid, eficient şi transparent;
➢ Consilierea, cu ocazia evaluării, a managerilor de unităţi şcolare în probleme de

proiectare;
➢ Promovarea unui management eficient al acţiunilor de informare şi documentare, care

să ducă la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a sistemului de formare
iniţială şi continuă a personalului didactic;

Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale:
➢ Urmărirea modului şi a gradului de alocare a fondurilor bugetare pentru infrastructura

din şcoli;
➢ Urmărirea modului de alocare a burselor şi a celorlalte forme de ajutor.

Dezvoltarea relaţiilor comunitare:
➢ Identificarea, prin evaluare instituţională, a nevoilor de educaţie ale comunităţii locale

şi căutarea posibilităţilor de satisfacere a acestora în cadrul normativ existent şi cu
resursele disponibile;

➢ Colaborarea cu autorităţile publice locale;
➢ Sprijinirea iniţierii şi dezvoltării unor parteneriate locale.
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OBIECTIVE SPECIFICE DOMENIULUI FUNCŢIONAL - MANAGEMNT INSTITUŢIONAL

OS 1. Stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională la nivel local şi judeţean,
identificarea nevoilor de dezvoltare ale fiecărei unităţi de învaţământ din judet în
coparteneriat cu factorii de decizie de la nivel local şi judetean: implementarea
politicilor şi programelor naţionale de reformă în educaţie la nivelul ISJ Arad,
implicit la nivelul unităţilor şcolare din judeţ;

OS 2. Recrutarea şi încadrarea cu personal de conducere competent, facilitarea evoluţiei
acestora pentru dezvoltarea în domeniul carierei si personală ;

OS 3. Promovarea imaginii I.Ş.J. Arad, prin întărirea relaţiilor de parteneriat cu părinţii,
comunitatea locală, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii culturale şi sportive,
sindicatele şi agenţii economici

OS 4. Realizarea unui cadru instituţional privind asigurarea calităţii educaţie şi
dezvoltarea sistemului de control managerial intern

OS 5. Dezvoltarea de proiecte şi programe locale, naţionale şi internaţionale prin
colaborarea cu instituţiile abilitate în scopul eficientizării folosirii resurselor
educaţionale şi accesării fondurilor europene

OS 6. Evaluarea periodică a personalului de îndrumare şi control, de conducere,
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, conform fişelor de evaluare, în vederea
obţinerii performanţelor

OS 7. Personalizarea traiectelor de evoluţie în carieră a personalului didactic şi a
managerilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar

OS 8. Comunicare instituţională şi relaţii publice
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Statistică privind funcţiile de conducere (director/director adjunct) în anul şcolar 2021 – 2022
În ceea ce priveşte încadrarea cu personal pe funcţii de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar situaţia este
următoarea:

cu concurs cu concurs cu concurs cu concurs cu concurs
Total Total Total Total Total Total

1 Unităţi de învăţământ de stat (*)
a)Unităţi de învăţământ preuniversitar de
stat, din care:

137 0 94 43 44 34 50 9 33 11 3 3 30 8

Grădiniţe 12 9 3 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0
Scoli primare 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoli gimnaziale 82 56 32 47 24 9 8 12 1 6 1 6 0
Licee si Colegii 39 32 5 7 0 27 5 25 5 2 0 23 5
Scoli profesionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scoli posticeale 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
b)CJRAE/CMBRAE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
c)Unităti de învăţământ special 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
d)Centre şcolare pentru educaţie incluzivă 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

e)Centre şcolare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f)Centre de excelenţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g)Palate si cluburi ale copiilor 3 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1
h)Cluburi sportive şcolare 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 1. 144 0 101 43 55 26 50 19 38 9 8 1 30 8
2. Unităţi de învăţământ preuniversitar
particular autorizate/acreditate. din care:
Unităţi de învăţământ anteprescolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grădiniţe 12 0 12 0 3 0 9 0 0 0 0 0 1
Scoli primare 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Scoli qimnaziale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licee si Colegii 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Scoli profesionale 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Scoli posticeale 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Unităţi de învăţământ special 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2. 20 0 0 20 0 3 0 17 0 0 0 0 0 2
TOTAL GENERAL 164 0 101 63 55 37 54 26 38 9 8 1 30 10

Unităţi de învăţământ cu PJ Tipul funcţiei de conducere
Observaţii** (se înscrie 

nr. de Număr total ordine al 

»bser»aţiei, iar detalierea 
se menţionează în 
subsolul tabelului)

Director Director adjunct
din care din care:

TOTAL Rural Urban TOTAL Rural Urban
cu detaşarecu detaşare cu detaşare cu detaşarecu detaşare cu concurs cu detaşare



Consiliere şi îndrumare
În vederea sprijinirii şi consilierii managerilor şcolari, inspectorii şcolari pentru

management instituţional au coordonat activitatea cercurilor metodice tematice ale
directorilor şi directorilor adjuncţi din învăţământul de stat şi particular, în cele 10 zone
teritoriale, derulate în perioada octombrie 2021-februarie 2022; în perioada martie-iunie
2022 activitatea de consiliere şi îndrumare s-a derulat online, în condiţiile impuse de
pandemia de COVID.

Monitorizare şi evaluare
Performanţele managementului au fost evaluate periodic prin inspecţii tematice

(care au vizat modul întocmirii documentelor manageriale de diagnoză şi prognoză,
constituirea corectă şi activitatea comisiei de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ,
evaluarea personalului didactic, auxiliar şi nedidactic, etc), inspecţii efectuate de
inspectorii şcolari responsabili de sector sau de către inspectorii şcolari pentru
management instituţional. Prin inspecţiile generale efectuate în unităţi de învăţământ s-au
urmărit şi evaluarea criteriilor specifice ariei tematice/domeniului 1 privind managementul
şcolar, managementul asigurării calităţii şi dezvoltarea instituţională. S-a urmărit modul în
care echipa managerială a unităţii de învăţământ asigură respectarea legislaţiei şi a
procedurilor specifice cu privire la activităţile enumerate, precum şi modul în care se
implică efectiv în organizarea activităţilor didactice şi administrative specifice perioadei
impuse de pandemia de COVID. Inspectorul şcolar general a fost informat cu privire la
rezultatele obţinute de unităţile de învăţământ ca urmare a evaluărilor periodice externe în
vederea autorizării/acreditării, efectuate de către ARACIP. Observatorul desemnat, în
funcţie de tipul/nivelul de învăţământ a prezentat rezultatele evaluării şi concluzii în
şedinţele de lucru ale inspectorilor, precum şi în şedinţele cu directorii.

Documente/Aspecte verificate
o modul de elaborare şi aplicare a documentelor de proiectare manageriale

(PAS/PDI, plan managerial, planuri operaţionale);
o documentele de evidenţă;
o documentele Consiliului de administraţie şi ale Consiliului profesoral;
o documentele Comisiilor metodice;
o documentele şi activităţile CEAC;
o documentele şi procedurile privind siguranţa în şcoală;
o documentele de proiectare şi evaluare ale cadrelor didactice;
o documentele coordonatorului pentru proiecte şi programe educative;
o documentele privind formarea continuă;
o regulamentul de ordine interioară şi regulamentul intern;

Constatări/Aprecieri
În general, unităţile şcolare îşi administrează eficient resursele umane şi materiale.

Managerii unităţilor şcolare verificate cunosc legislaţia în vigoare şi monitorizează
procedurile interne de aplicare a acesteia, la nivelul compartimentelor.

Deciziile consiliului de administraţie sunt în acord cu obiectivele strategice ale
unităţii de învăţământ şi cu legislaţia generală şi specifică în vigoare.

Echipa managerială din fiecare unitate de învăţământ monitorizează accesul la
formarea continuă a resurselor umane, este interesată permanent de formarea continuă a
profesorilor.

Responsabilii de catedre/comisii/compartimente lucrează conform obiectivelor
stabilite în PDI şi raportează periodic îndeplinirea acestora. Managerii de la toate nivelurile
au un stil de muncă eficient şi îşi conduc bine echipele.
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În fiecare unitate de învăţământ verificată se respectă legislaţia şi regulamentele privind
curriculumul, evaluarea, drepturile elevilor şi protecţia acestora şi a angajaţilor, în condiţiile
specifice impuse de pandemia de COVID.

3.2 Monitorizarea curriculumului descentralizat. Inspecţia şcolară

Introducere
Activitatea compartimentului Curriculum şi inspecţie şcolară a fost organizată în

conformitate cu prevederile legale cuprinse în actele normative ce reglementează organizarea
şi funcţionarea inspectoratelor şcolare, respectiv inspecţia unităţilor de învăţământ
preuniversitar

Datorită contextului pandemic activitatea de inspecţie şcolară a fost modificată
semnificativ. Am fost nevoiţi şă renunţăm la unele acţiuni planificate şi să ne adaptăm situaţiei
create.

Activitatea de inspecţie şcolară a fost proiectată şi prin câteva obiective distincte în
Planul managerial al compartimentului, pe anul şcolar 2021-2022, la următoarele puncte ale
acestuia:1.5,1.6,1.7,1.8,3.5. De asemenea, activitatea de inspecţie şcolară a contribuit la
îndeplinirea obiectivelor generale şi operaţionale ale inspectoratului şcolar şi a reprezentat o
sursă însemnată de informare şi de diagnoză.

Obiectivele specifice ale inspecţiei şcolare au fost stabilite pe baza analizei contextului
intern şi extern al sistemului judeţean de învăţământ şi a diagnozei privind Starea sistemului de
învăţământ preuniversitar din judeţul Arad, în anul şcolar 2020 – 2021.

Inspecţia şcolară a fost orientată spre următoarele direcţii de acţiune:
➢ monitorizarea activităţii curriculare şi extracurriculare din unităţile de învăţământ;
➢ valorificarea inspecţiei şcolare prin măsuri de ameliorare;
➢ dezvoltarea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ prin creşterea calităţii

serviciilor educaţionale şi optimizarea relaţiei cu comunitatea;
➢ organizarea şi monitorizarea examenelor şi evaluărilor naţionale;

În acest cadru, activitatea de inspecţie şcolară a vizat, cu prioritate:
❖ aplicarea curriculumului naţional,în raport cu nevoile educaţionale şi cu aşteptările

beneficiarilor, respectiv, adaptarea curriculumului la nevoile specifice ale dezvoltării
personale,la cerinţele pieţei forţei de muncă şi la specificul fiecărei comunităţi;

❖ încurajarea şcolilor în dezvoltarea CDŞ şi CDL, prin elaborarea ofertelor educaţionale în
conformitate cu realităţile şi cerinţele mediului socio-economic;

❖ promovarea integrării şi a incluziunii şcolare şi valorificarea pedagogică a contextelor
interculturale şi multiculturale;

❖ orientarea curriculumului pe dobândirea şi exersarea de competenţe;
❖ asigurarea accesului şi a participării la educaţie de calitate;
❖ prevenirea şi combaterea violenţei, a absenteismului şi a abandonului şcolar,a segregării

şcolare şi a discriminării pe criterii etnice, de gen şi religioase;
❖ cultivarea responsabilităţii şi stimularea performanţei, crearea unei culturi care să

promoveze dezvoltarea competenţelor.
Activitatea de inspecţie şcolară a fost planificată în anul şcolar 2021-2022 în funcţie de

tipul inspecţiei:
√ inspecţiile generale şi inspecţiile tematice au fost programate de către compartimentul

Curriculum şi inspecţie şcolară, în acord cu diagnoza stabilită de inspectorii şcolari;
√ inspecţiile de specialitate şi cele speciale au fost programate de către compartimentul

Dezvoltare resursei umane, respectiv de către compartimentul Management al resurselor
umane.
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Inspecţiile au urmărit, în mod constant, sprijinirea şcolilor în soluţionarea problemelor
legate de curriculum, ameliorarea sau dezvoltarea sistemului şcolar şi optimizarea calităţii, în
raport cu finalităţile procesului educaţional, pe baza unor diagnoze corecte.

Cu ocazia inspecţiilor au fost verificate şi monitorizate următoarele aspecte:

A) Administrarea unităţii de învăţământ
◆ Monitorizarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ în vederea deschiderii anului şcolar

2021-2022, în contextul respectării măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV 2;

◆ Monitorizarea utilizării / inventarierii dotărilor cu echipamente IT/ aparatură IT obţinute prin
proiectul ROSE sau alte finanţări;

◆ Monitorizarea activităţilor şcolare din cadrul programului “ Adoua şansă” şi “Şcoala după
şcoală”;

◆ Monitorizarea identificării soluţiilor pentru asiguraea procesului educational, inclusiv online,
pentru preşcolarii /elevi cu vârstă mai mica de 12 ani care fac parte dintr-o grupă de risc şi
care pot fi scutiţi de prezenţa fizică;

◆ Monitorizarea identificării şi aplicării strategiilor şi metodelor de evaluare adaptate învăţării
online, prin utilizarea platformelor şi aplicaţiilor;

◆ Monitorizarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ în vederea deschiderii semestrului
al II lea , an şcolar 2021-2022;

◆ Monitorizarea învăţământului particular şi alternative educaţioanle;
◆ Monitorizarea pregătirii elevilor pentru evaluările naţionale EN şi Bacalaureat. Planuri de

măsuri pentru îmbunătăţirea pregătirii elevilor pentru examene şi evaluări naţionale;
◆ Monitorizarea aplicării reperelor metodologice / curriculum pentru clasa a IX-a , respectiv

clasa a VIII-a;
◆ Monitorizarea actelor de studii (registre matricole, acte elevi reveniţi din străinătate);
◆ Monitorizarea activităţii la clasele cu învăţământ seral şi fără frecvenţă;
◆ Monitorizarea activităţii manageriale a directorilor şi directorilor adjuncţi;
◆ Monitorizarea Evaluării Naţionale/ clasa a VIII-a / Monitorizarea Examenului de Bacalaureat;
◆ Monitorizarea CZE BAC 2022.

B) Performanţele elevilor
◆ Analiza rezultatelor obţinute de elevi la simulări şi la examenele de Bacalaureat şi de

Evaluare Naţională;
◆ Măsurile întreprinse de şcoli pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele de

Bacalaureat şi Evaluare Naţională ;
◆ Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de Bacalaureat şi Evaluare Naţională;
◆ Măsuri întreprinse pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de

Bacalaureat, Evaluare Naţională - clasa a VIII-a şi EN a-II-a, a-IV-a, a-VI-a;
◆ Analiza evaluărilor iniţiale şi valorificarea lor în proiectarea didactică şi în organizarea

activităţilor de învăţare;

C) Programe sociale şi de prevenţie
◆ Programele naţionale (Bani de liceu, Euro 200, Laptele şi cornul, etc.);
◆ Acordarea burselor şcolare;
◆ Programe/măsuri întreprinse pentru prevenirea şi combaterea absenteismului şi a

abandonului şcolar;
◆ Integrarea şcolară şi incluziunea elevilor de etnie rromă; prevenirea segregării şcolare şi a

comportamentelor discriminatorii.
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D) Formarea continuă a cadrelor didactice
◆ Participarea la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională; înscrierea la

grade didactice;
◆ Cuprinderea personalului didactic debutant în programe de mentorat sau de consiliere în

carieră.

E) Altele
◆ Admiterea elevilor în clasa a IX-a de liceu şi în învăţământul profesional de stat de 3 ani,

inclusiv în învăţământul profesional dual şi cel particular;
◆ Învăţământul particular şi alternativele educaţionale;
◆ Învăţământul în limbile minorităţilor şi studiul limbii materne;
◆ Activităţile educative organizate în programul „Şcoala Altfel: "Şă ştii mai multe, să fii mai

bun!”.

Inspecţii generale
Pentru anul şcolar 2021-2022 au fost planificate inspecţii generale la următoarele unităţi de
învăţământ :
❖ Şcoala Gimnazială Pilu;
❖ Şcoala Gimnazială Dezna ;
❖ Şcoala Gimnazială “Gheorghe Groza” Moneasa ;
❖ Liceul Naţional de Informatică ;
❖ Liceul Teologic Penticostal ;
❖ Şcoala Gimnazială Grăniceri.
Din cauza pandemiei de SARS Cov 2 şi a vacanţei forţate inspecţiile generale nu s-au realizat.
Unităţile de învăţământ propuse pentru inspecţie generală au fost selectate pe baza
următoarelor criterii:
➢ calitatea serviciilor educaţionale din unitatea respectivă;
➢ ultima inspecţie realizată în şcoală;
➢ nivelul de performanţă;
➢ existenţa unor sesizări sau reclamaţii;
➢ existenţa personalului didactic debutant sau necalificat în unitatea de învăţământ.

Inspecţii tematice
Inspecţiile tematice au avut ca obiectiv observarea şi evaluarea unor aspecte punctuale

şi tematici planificate în graficul de inspecţii pentru anul şcolar 2021-2022.Tematica propusă a
cuprins următoarele:
√ “Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din unităţile de învăţământ în ceea ce

priveşte respectarea prevederilor ordinului 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevederea îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov 2”.

√ ”Monitorizarea identificării soluţiilor pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online,
pentru preşcolarii/elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc şi
care pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală”.

√ ”Monitorizarea identificării şi aplicării strategiilor şi metodelor de evaluare adaptate învăţării
online, prin utilizarea platformelor şi a aplicaţiilor”.

√ “Monitorizarea transferurilor elevilor realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului
– cadru de organizarea şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMEC nr 5447/31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr



12

827/9.IX.2020, cu modificările şi completările ulterioare şi a Notei cu nr 704/M/09.12.2021,
referitoare la transferul elevilor”.

√ “Monitorizarea unităţilor de învăţământ în contextul respectării măsurilor pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Ordinului nr. 5.338/2.015/2021-
Formă consolidată valabilă la data 01-02-2022” pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2” .

√ „Monitorizarea respectării modului de întocmire şi redactare a unor documente
manageriale”.

√ „Monitorizarea organizării simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat”.
√ “Monitorizarea organizării simulării Evaluării Naţionale 2022”.
√ „Monitorizarea activităţilor remediale pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor după

susţinerea simulării examenului de bacalaureat/ evaluare naţională, sesiunea martie 2022.
√ “Monitorizarea organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a,

a VI-a, în anul şcolar 2021-2022.”
√ “Monitorizarea organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a,

a VI-a, în anul şcolar 2021-2022.”
√ „Monitorizarea activităţii manageriale a directorilor şi directorilor adjuncţi”
√ „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din centrele de examen la Evaluarea

Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021-2022”.
√ „Monitorizarea pregătirii activităţii de supraveghere audio - video din centrele de examene

pentru desfăşurarea examenului Bacalaureat 2022”.
√ „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din CE de Bacalaureat”.

Au fost organizate inspecţii tematice în perioada examenelor naţionale şi în perioada
premergătoare examenelor naţionale. La acestea din urmă s-a urmărit pregătirea propriu-zisă
realizată în şcoli, pentru organizarea şi desfăşurarea exaemnelor, în special, datorită situaţiei
care impunea adopttarea şi respectarea unor măsuri sanitare deoebite.

Fişele de observare-constatare completate au fost prelucrate de membrii
compartimentului şi centralizate atât cantitativ, cât şi calitativ.

În baza listei de tematici au fost realizate 15 acţiuni de inspecţie tematică. Cu perioade
de desfăşurare cuprinse între 1-2 săptămâni.

Prin aceste insepcţii tematice, în anul şcolar 2021-2022 , au fost vizitate 78 unităţi de
învăţământ cu personalitate juridică.

Inspecţii specialitate
Coordonarea inspecţiilor de specialitate şi a inspecţiilor speciale a fost asigurată de

inspectorul responsabil cu dezvoltarea resursei umane.
Ajutaţi de corpul de profesori metodişti, inspectorii şcolari au desfăşurat 396 inspecţii de

definitivat, 296 inspecţii de gradul II şi 347 inspecţii de gradul I în vederea înscrierilor pentru
grade didactice sau susţinerea acestora.

3.3. Imaginea instituţiei, relaţia cu mass media

În virtutea valorilor de obiectivitate, transparenţă şi promptitudine se valorifică în
permanenţă, relaţia cu mass-media Vizibilitatea ISJ în mass-media se realizează prin stabilirea
şi menţinerea legăturilor cu reprezentanţii presei locale şi centrale, ai agenţiilor de presă, ai
posturilor locale de radio şi televiziune. Se transmit comunicate de presă, se organizează
interviuri, participări la emisiuni de televiziune, briefinguri/conferinţe de presă, pentru
comunicarea informaţiilor de interes public, pentru promovarea diferitelor manifestări cu
caracter educaţional sau rezolvarea problemelor apărute.
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În anul şcolar 2022-2023 ISJ Arad a transmis un număr de 67 de comunicate de presă şi
a organizat 5 conferinţe de presă pentru promovarea programelor naţionale de reformă şi
popularizarea programelor şi proiectelor iniţiate de ISJ.

În vederea menţinerii aceleiaşi colaborări eficiente cu mass-media şi în contextul
descentralizării, a fost numit, prin decizie internă, în fiecare unitate de învăţământ din judeţ, un
consilier de imagine, cu atribuţii clare pe segmentul de comunicare şi imagine, atât la nivel
intern cât şi extern. Departamentul imagine şi comunicare, prin responsabilii pentru imagine din
fiecare unitate de învăţământ a monitorizat relaţia unităţilor de învăţământ cu mass-media.

Studiul comparativ al relaţiilor unităţilor de învăţământ cu mass-media arată interesul mai
mare pentru mediatizarea activităţilor în cazul unităţilor din mediul urban comparativ cu mediul
rural.

Comunicarea internă se realizează prin şedinţele bisăptămânale, în cadrul cărora
conducerea ISJ, inspectorii şcolari de specialitate şi ceilalţi inspectori se consultă, iau hotărâri şi
măsuri, promovându-se un stil de muncă în echipă, bazat pe transparenţă, iniţiativă şi
asumarea responsabilităţii.

Comunicarea cu ME se realizează prin transmiterea zilnică a revistei presei, prin
participarea la videoconferinţe şi transmiterea statisticilor şi rapoartelor solicitate.

Comunicarea dintre ISJ şi unităţile de învăţământ se face în mare parte prin Forumul
Inspectoratului (privat şi public) şi site-ul Inspectoratului unde sunt prezentate principalele
programe, ordine, legi, normative ale ME, documente şcolare şi administrative, proiecte ale ISJ
Arad, precum şi principalele evenimente din viaţa şcolară arădeană. În acest fel se asigură o
informare permanentă, punctuală, eficientă a tuturor segmentelor de public. Informaţiile sunt
actualizate în permanenţă, asigurându-se o comunicare eficientă, ce presupune o gestionare
optimă a timpului şi un grad ridicat de accesibilitate.

Legătura permanentă cu publicul, cu membrii comunităţii locale, cu cerinţele de
informare a acestora, se realizează şi în cadrul audienţelor. Programul acestor audienţe (pentru
inspectorii şcolari generali şi pentru fiecare inspector de specialitate) este afişat la avizier iar
stabilirea orelor de audienţă s-a realizat în ideea asigurării unui program adaptat nevoilor reale
ale publicului.

3.4. Activitatea compartimentului juridic şi a auditului intern

Obiectivele propuse în planul managerial sunt îndeplinite parţial sau în totalitate. Drept
urmare, apreciem ca pozitivă activitatea desfăşurată de Casa Corpului Didactic „Alexandru
Gavra” Arad în anul şcolar 2021-2022. În acest sens evidenţiem următoarele aspecte:

Optimizarea managementului la nivelul instituţiei. S-a dezvoltat o cultură organizaţională
prin care personalul angajat a înţeles necesitatea asumării unor sarcini suplimentare (din afara
domeniului propriu de activitate) datorită personalului redus la nivelul instituţiei. S-au realizat
demersurile de ocupare a posturilor didactice vacante existente în instituţie, ocupându-se prin
detaşare în interesul învăţământului 2 posturi de profesor metodist. Asigurarea managementului
optim la nivelul instituţiei s-a datorat implicării directe şi active a tuturor salariaţilor, asumarea
sarcinilor suplimentare alocate prin fişa postului elaborată la începutul anului şcolar şi a
activităţilor/acţiunilor prevăzute în planul managerial şi în planul de dezvoltare instituţională.
Munca în echipă a angajaţilor, indiferent de funcţiile ocupate, colaborarea şi cooperarea la nivel
intra şi interinstituţional au determinat asigurarea unui management corespunzător care să
permită desfăşurarea activităţilor propuse în acest an şcolar, precum şi a obiectivelor şi a
ţintelor strategice prevăzute în planul managerial.

Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic ca instituţie cu atribuţii în formarea continuă
a personalului didactic. Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, prin activităţile şi proiectele
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realizate şi promovate, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi-a consolidat rolul de
instituţie deschisă, flexibilă şi atentă la nevoile de formare ale personalului didactic. Au fost
realizate activităţi de prezentare a ofertei de programe, de prezentare a proiectelor
implementate pe parcursul anului atât prin activităţi directe în şcoli, cât şi la întâlniri cu directorii
unităţilor şcolare. Oferta de formare a fost popularizată pe pagina web a instituţiei şi pe forumul
ISJ Arad. Site-ul instituţiei a fost actualizat cu date de ultimă oră, utile în domeniul formării
continue. Programele derulate au fost apreciate de participanţi. În parteneriat cu CCD-uri din
ţară, cu asociaţii profesionale şi ONG-uri, au fost elaborate pachete de oferte de
formare/perfecţionare, care au acoperit aria de nevoi specifice privind formarea şi abilitarea
personalului didactic. De asemenea, s-a îmbogăţit baza de date a formatorilor cu care CCD
Arad colaborează şi care deţin competenţe şi abilităţi ce permit diversificarea ofertei de formare
şi creşterea calităţii ei.

Diversificarea şi flexibilizarea ofertelor educaţionale în funcţie de nevoile şi interesele
beneficiarilor. Proiectarea ofertei de formare continuă a CCD Arad, pentru anul şcolar 2021-
2022, a fost fundamentată pe analiza nevoilor de formare la nivelul judeţului realizată la
începutul anului şcolar. Cadrele didactice din judeţul Arad, inclusiv directorii şi personalul
didactic responsabil cu dezvoltarea profesională din şcoli au completat online chestionare
pentru identificarea nevoii de formare. S-au menţinut în ofertă programele de formare care s-au
bucurat de o largă participare a cadrelor didactice în anii trecuţi, cu reactualizarea conţinuturilor
şi metodologiei folosite şi au fost propuse noi programe de formare în diverse domenii, în
special didactică generală şi didactica disciplinei, evaluare şi metodologie, leadership şi
management educaţional, dezvoltarea competenţelor digitale, care au răspuns nevoilor de
formare a resursei umane din şcoli. Atât programele de formare acreditate, cât şi cele avizate
au fost proiectate şi organizate cu componentă online pe platforme de învăţare. Prin implicarea
în formare a inspectorilor şcolari s-au dezvoltat activităţi de scriere şi derulare de proiecte
educative şi proiecte Erasmus+, s-au propus cursuri pentru pregătirea corpului de metodişti ai
ISJ şi pentru pregătirea debutanţilor şi participanţilor la concursul de titularizare. În anul şcolar
2021-2022 oferta de formare a Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad a cuprins 20
programe de formare continuă acreditate ME (7 proprii şi 13 ale altor furnizori), 1 program
autorizat ANC (furnizor extern), 46 programe avizate ME, 9 workshop-uri, 14 programe de
formare şi autoformare derulate prin cercurile pedagogice şi o serie de activităţi ştiinţifice,
metodice şi culturale derulate în parteneriat cu ISJ Arad şi unităţile şcolare.

Asigurarea calităţii în formarea continuă a personalului din învăţământ în funcţie de
orientările moderne. În anul şcolar 2021-2022, CCD Arad a derulat: 7 programe de formare
acreditate (2 proprii şi 5 ale altor furnizori) la care au participat 206 cadre didactice şi 7
programe avizate prin care au fost formate 244 cadre didactice. În colaborare cu ISJ Arad s-au
organizat cursuri de formare pe specialităţi (învăţământ primar, educaţie fizică şi sport,
matematică, informatică, limba şi literatura română, limbi moderne, limbi materne etc.) pentru
pregătirea debutanţilor şi a participanţilor la concursul de titularizare, la care au participat: 97 de
cadre didactice înscrise la examenul de definitivare în învăţământ şi 62 de cadre didactice în
vederea participării la susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor vacante. În acest
an şcolar, la sesiunile de formare în didactica specialităţii şi elemente de didactică generală
pentru învăţământul primar, au participat şi 24 de absolvenţi ai Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
şi ai Colegiului Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad – profil pedagogic în vederea
participării la concursul de titularizare. Pe lângă aceste programe de formare, s-au organizat şi
derulat activităţi de instruire şi formare în cadrul workshop-urilor şi a cercurilor pedagogice, la
care au participat 1325 cadre didactice. Programele de formare proiectate au pus accent pe
formarea şi dezvoltarea de competenţe didactice, digitale, transversale, pe interacţiune la nivel
de participanţi, pe schimb de experienţă şi experimentare de noutăţi în diverse domenii. S-a
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monitorizat permanent derularea programelor de formare realizate, prin prezenţa online a
personalului din instituţie la aceste cursuri, prin aplicarea de chestionare şi discuţii cu
participanţii. S-au consiliat şi îndrumat formatorii în proiectarea programelor de formare,
profesorii metodişti responsabili de programele de formare asigurând astfel suportul necesar
atât participanţilor cât şi formatorilor în funcţie de nevoi. Aria tematică a programelor de formare
ofertate în acest an a asigurat un echilibru între priorităţile ME şi nevoile de formare identificate
în urma inspecţiei şcolare. Feedback-ul participanţilor a fost pozitiv şi a evidenţiat nu numai
realizările, ci chiar a facilitat schiţarea, respectiv stabilirea conţinutului activităţilor ulterioare. S-a
realizat analiza nevoilor de formare şi studiul impactului programelor de formare prin utilizarea
unor chestionare de tip google docs în vederea simplificării procesului de prelucrare a datelor.
În anul şcolar 2021-2022, CCD Arad s-a implicat activ în derularea programelor şi activităţilor de
formare în cadrul proiectelor:
- POCU 74/6/18 ID 106250 „Educaţie de calitate pentru toţi”, având ca scop reducerea

abandonului şcolar prin dezvoltarea de competenţe didactice şi transversale ale cadrelor
didactice din şcolile din grupul ţintă;
- POCU 6/10i/ID 118327 „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi - CRED”,

având ca obiectiv general prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, prin măsuri sistemice de aplicare
inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe
de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial. Unul
dintre obiectivele proiectului vizează nevoia/necesitatea de a avea la catedră, un profesor care
îşi asumă noi roluri. Dar şi nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în profunzime valenţele
noului Curriculum naţional, să le poată folosi la adevărata valoare şi să extragă din acestea
plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci şi un dascăl adevărat;
- POCU/904/6/25/146587 „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, având ca obiectiv

specific asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de
învăţământ preuniversitar, datorită dezvoltării unui sistem naţional coerent şi fiabil de formare
profesională şi de dezvoltare a competenţei didactice, ca formare psihopedagogică, necesare
ocupării şi exercitării unei funcţii didactice precum şi obţinerii performanţei pedagogice în
învăţământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare şi în activitatea de
management educaţional şi în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de
educaţie.

Odată cu reluarea activităţilor faţă-în-faţă în şcoli, în perioada septembrie-octombrie
2021 s-a finalizat formarea în cadrul programului de formare MEDIATOR ŞCOLAR, Cod COR
334010, autorizat prin AR 000646/08.05.2019, program cu durata de 40 ore. S-au organizat
două sesiuni de evaluare finală a cursanţilor finalizând programul 25 cadre didactice. Programul
de formare s-a derulat în cadrul proiectului POCU 106250 cu titlul „Educaţie de calitate pentru
toţi” implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi C&T Strategic Business Partners S.R.L. Bucureşti. În cadrul
aceluiaşi proiect s-au derulat programele de formare Profesor pentru o şcoală prietenoasă,
acreditat prin OMEN Nr. 4737/09.08.2019 şi Dascălul – vector activ al comunităţii, acreditat prin
OMEN Nr. 4737/09.08.2019. Grupul ţintă a fost format din 262 cadre didactice, organizat în 12
grupe. În urma evaluărilor finale, 254 cursanţi au absolvit programul Dascălul – vector activ al
comunităţii şi 243 cursanţi au absolvit programul Profesor pentru o şcoală prietenoasă.

În ceea ce priveşte proiectul CRED, în cadrul seriilor S10_V_G_CRED şi
S11_V_G_CRED, la grupele de formare organizate şi implementate la nivelul regiunii Vest în
judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, au finalizat formarea 61 cursanţi din judeţul
Arad de la diferite specializări (Limba engleză, Limba franceză, Limba şi literatura română,
Istorie, Geografie, Matematică, Fizică, Chimie, Informatică şi TIC, Religie ş.a.) în cadrul
activităţii de formare A3.3. „Formarea cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, în
vederea integrării noului curriculum de gimnaziu şi facilitării tranziţiei elevilor de la nivelul primar
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la cel gimnazial (asigurarea accesului la învăţământ primar şi gimnazial de calitate pentru toţi
elevii)”. În lunile mai şi iunie 2022, în cadrul grupei „Resurse educaţionale digitale: Realizare,
utilizare, evaluare - Formare nivel 2” a participat la activităţile de formare doar un cursant din
judeţul Arad. În iunie şi august 2022, s-au organizat şi s-au implementat la nivelul regiunii Vest,
cinci grupe de formare în cadrul Seriei 1_MANAGER –„Managementul implementării eficiente a
curriculumul naţional. MANAGER -CRED. Formare nivel 2”, la care au participat 17 cadre
didactice, personal cu funcţie de conducere din instituţiile de învăţământ din judeţul Arad. Casa
Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad reprezentată de director, echipa locală de
implementare a proiectului şi angajaţii CCD Arad au organizat în data de 24 mai 2022
workshop-ul cu tema „Deschideri transdisciplinare în dezvoltarea creativităţii şi a spiritului critic
la elevi-Competenţe cheie”, Ediţia a II-a a Atelierelor de bune practici în cadrul Activităţii A4.3.
La această ediţie a workshop-ului au participat 50 de cadre didactice selectate din şcolile din
judeţul Arad, de la nivel de predare gimnazial, având diferite specializări, pentru care s-au
organizat activităţi de formare în cadrul proiectului CRED. Doamna conf. univ. dr. Cosmina
Lungoci a susţinut activitatea de formare în cadrul workshop-ului şi a insistat asupra promovării
activităţilor de învăţare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, punând accent asupra celor
aflaţi în risc de excluziune şi abandon şcolar după modelul complexităţii reduse la esenţă, şi
anume mai mult practic, mai pe înţelesul educabililor şi prin dezvoltarea cadrului celor 8
competenţe cheie vizate prin activităţile de formare propuse şi realizate de cadrele didactice
participante la activitate pe tot parcursul zilei.
Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, al cărui beneficiar este Ministerul
Educaţiei, se implementează la nivel naţional şi promovează dezvoltarea practicilor de mentorat
didactic realizate prin intervenţii la nivelul formării iniţiale dar şi la nivelul formării continue prin
activităţi de dezvoltare profesională realizate în formatul comunităţii de învăţare din cadrul
bazelor de practică pedagogică (BPP), consorţii şcolare. Înfiinţarea instituţiei mentoratului
carierei didactice se va realiza ca o reţea structurată şi va cuprinde la nivel naţional înfiinţarea a
100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), 4 Centre de
Formare pentru Cariera Didactică (CFCD). Au finalizat activităţile de formare în cadrul
programului „PROF I – Mentorat pentru carieră didactică”, 32 cadre didactice din judeţul Arad
cu experienţă didactică şi cu activitate metodică. La programul de formare „PROF II - Mentorat
de practică pedagogică”, dedicat profesorilor din cadrul BPP-urilor, au participat 31 cadre
didactice din judeţul Arad. Înscrierea şi selecţia cursanţilor s-a realizat prin CCD „Alexandru
Gavra” Arad, iar dosarele cursanţilor au fost gestionate de CCD Arad şi transmise Partenerului
P10_CCD Hunedoara. Cele 2 programe de formare, PROF I şi PROF II, au fost implementate
pentru cursanţii din Arad, de către două universităţi partenere în cadrul proiectului: Universitatea
Dunărea de Jos din Galaţi şi Universitatea Transilvania din Braşov.

Pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei informaţionale în procesul
instructiv-educativ. În anul şcolar 2021-2022 toate programele şi activităţile de formare au fost
organizate şi derulate în regim online. Cadrele didactice participante au avut posibilitatea să îşi
dezvolte competenţele digitale şi competenţele didactice în contextul predării-învăţării-evaluării
în regim online (utilizarea instrumentelor de comunicare online, aplicaţii web e-learning,
platforme de învăţare online, aplicaţii e-Learning, utilizarea platformelor şi instrumentelor online
etc.). În cadrul programului acreditat propriu al CCD Arad „Utilizarea platformelor şi
instrumentelor digitale în activitatea didactică” au participat 35 de cursanţi, iar 293 de cadre
didactice au participat la alte activităţi de formare continuă (workshop-uri, cercuri pedagogice şi
activităţi metodice) în cadrul cărora şi-au dezvoltat abilităţi şi competenţe digitale în vederea
utilizării tehnologiei informaţionale în procesul instructiv-educativ. În acest an şcolar s-au derulat
2 cursuri pentru personalul didactic auxiliar fiind formate 94 de secretare şi bibliotecare, care au
participat la programele avizate „Eficienţă şi profesionalism în activităţile de secretariat”,
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respectiv „Utilizarea platformelor digitale în biblioteca şcolară”, dezvoltându-şi competenţele
digitale şi abilităţile în accesarea unor platforme specifice activităţii profesionale.

Acreditarea unor programe de perfecţionare şi formare continuă pentru cadre didactice şi
manageri şcolari. În anul şcolar 2021-2022 a debutat programul de formare acreditat al CCD
Arad „Utilizarea platformelor educaţionale şi a instrumentelor digitale în activitatea didactică”.
De asemenea s-a solicitat acreditarea programului de formare continuă „Comunicare
instituţională” pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, inclusiv pentru cele cu
funcţii de conducere.

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în reţeaua judeţeană de CDI-uri. Pe parcursul
acestui an şcolar au fost efectuate 3 vizite de monitorizare a CDI-urilor din judeţ: Liceul
tehnologic „Ştefan Hell” Sântana, Liceul Tehnologic Vinga şi Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”
Chişineu-Criş şi s-a oferit consiliere şi suport în cadrul activităţilor tematice şi de cerc pedagogic.
S-a reactualizat baza de date cu responsabilii celor 29 de CDI-uri din judeţ. S-au elaborat
documente de sprijin pentru cadrele didactice care deţin şi rol de documentarist (neexistând în
judeţ niciun post de profesor documentarist) în vederea elaborării unui portofoliu de materiale
pentru fiecare centru. S-au desfăşurat activităţi tematice la nivelul CDI-urilor, iar în cadrul
Cercului pedagogic al responsabililor CDI/al bibliotecarilor au avut loc trei întâlniri.

Diversificarea ofertei de programe şi activităţi la nivelul filialelor CCD Arad de la Liceul
Tehnologic”Sava Brancovoici” Ineu, Liceul Teoretic Sebiş, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”
Chişineu-Criş şi Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova. S-a reuşit promovarea şi realizarea de
activităţi în cadrul filialelor CCD Arad astfel: s-au derulat simpozioane, ateliere de lucru,
parteneriate şi schimburi culturale, concursuri, expoziţii.

Realizarea parteneriatului cu comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG-uri, universităţi etc.
Parteneriatele au reprezentat o prioritate în activitatea desfăşurată de Casa Corpului Didactic
„Alexandru Gavra” Arad în anul şcolar 2021-2022. Au fost realizate parteneriate cu unităţi
şcolare din municipiul şi judeţul Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, case ale corpului
didactic din ţară, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad, Centrul
Judeţean de Excelenţă Arad, Centrul Judeţean de Excelenţă Sibiu, fundaţii, asociaţii
profesionale şi ONG-uri din Arad şi din ţară (ARCI Cluj-Napoca, ProEuro-Cons Slatina,
Asociaţia pentru dezvoltarea profesională continuă – Praedu, Asociaţia Club Rotary Arad -
Cetate). Prin protocoalelor de colaborare şi prin intermediul proiectelor educaţionale comune au
fost derulate programe şi activităţi de formare, simpozioane, concursuri, schimburi de
experienţă etc.

Asigurarea informării, documentării, consilierii şi consultanţei pentru personalul din
învăţământul preuniversitar. Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad a reprezentat un
centru de resurse informaţionale şi de consiliere pentru cadrele didactice din municipiu şi judeţ
prin oferirea de consultanţă şi sprijin permanent, atât din partea profesorilor metodişti,
bibliotecarului şi informaticianului CCD Arad, cât şi a formatorilor asociaţi, în domeniul
proiectării activităţilor educaţionale, dezvoltării profesionale, organizării de evenimente
educaţionale, utilizarea platformelor educaţionale, elaborarea şi implementarea de proiecte etc.
Cadrele didactice debutante şi cele înscrise la examenul naţional de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar au beneficiat de activităţi de formare,
consiliere şi îndrumare prin intermediul programelor de formare „Elemente de didactică
generală pentru examenul de definitivare în învăţământ”, „Pregătire în didactica specialităţii
pentru debutanţi şi/sau participanţi la concursul de titularizare”, organizate în colaborare cu
inspectorii de specialitate şi metodiştii ISJ Arad. De asemenea, CCD Arad a sprijinit activitatea
derulată în cadrul cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice, oferind suport informaţional şi
expertiză de specialitate.
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Îmbunătăţirea bazei materiale şi a resurselor materiale. Baza materială a Casei Corpului
Didactic „Alexandru Gavra” Arad s-a îmbunătăţit prin achiziţionarea de echipamente IT
destinate activităţiilor de formare, achiziţionate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană în
care CCD Arad a fost partener. Astfel, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
beneficiează de două laboratoare IT care facilitează derularea în condiţii optime a activităţilor de
formare atât faţă-în-faţă cât şi blended learning. Prin proiectele cu finanţare europeană derulate,
CCD Arad a oferit în custodie echipamente IT, softuri şi alte resurse materiale şcolilor din grupul
ţintă, pentru asigurarea unui învăţământ de calitate. De asemeanea, în cadrul proiectului
RELANG - Proiectul comun al Uniunii Europene/Consiliului Europei intitulat ,,Relaţionarea
curriculum-ului lingvistic, teste şi examene în Cadrul European Comun de Referinţă”, CCD Arad
a achiziţionat materiale consumabile în vederea realizării produsului final sub forma unui ghid a
workshop-ului. Pentru invitaţii şi participanţii la workshop-ul „Deschideri transdisciplinare în
dezvoltarea creativităţii şi a spiritului critic la elevi. Competenţe-cheie”, în cadrul proiectului
CRED, au fost achiziţionate materiale şi create mape cu documentele necesare desfăşurării
activităţilor derulate în sala de conferinţe a CCD Arad.

Asigurarea cadrului necesar editării şi difuzării de carte şi publicaţii, prin gestionarea şi
selectarea resurselor necesare în acest sens. Sub egida editurii Şcoala Vremii, editură proprie a
Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în anul şcolar 2021-2022, au fost editate un
număr de 29 publicaţii în domeniul educaţiei, astfel: 7 reviste, 8 ghiduri metodologice, 7 culegeri
şi auxiliare didactice şi 7 alte publicaţii (broşuri, cărţi etc.). Aceste publicaţii au apărut în format
tipărit (15 materiale), pe suport electronic (1 material pe CD/DVD) sau în format online (13
materiale) – publicate ca resurse educaţionale pe site-ul instituţiei. Prin compartimentul
Bibliotecă s-a oferit şi se oferă consiliere în vederea publicării de ghiduri educaţionale, cărţi,
reviste şi suporturi de curs. CCD Arad în colaborare cu ISJ Arad şi cu CJRAE Arad a elaborat şi
a publicat online primul număr al unui buletin informativ cu privire la activităţile celor trei instituţii,
cel de-al doilea număr al acestei publicaţii fiind în curs de realizare.

Asigurarea cadrului metodologic necesar perfecţionării bibliotecarilor şi documentariştilor
din învăţământul preuniversitar. Au fost organizate întâlniri cu bibliotecarii şi responsabilii
Centrelor de Documentare şi Informare în vederea organizării activităţilor din bibliotecă şi CDI în
anul şcolar 2021-2022. Prin compartimentul Bibliotecă al CCD Arad bibliotecarii şi responsabilii
CDI din judeţul Arad au fost permanent informaţi şi consiliaţi în vederea cunoaşterii
oportunităţilor de dezvoltare profesională în domeniul de activitate: organizarea de cursuri
postliceale şi postuniversitare de specializare, cursuri de calificare pentru bibliotecarii cu studii
medii oferite de Asociaţia Bibliotecarilor din România, cursuri de formare continuă organizate de
CCD Arad. În acest an şcolar, 16 bibliotecari şcolari au absolvit programul de formare
„Utilizarea platformelor digitale în biblioteca şcolară” cuprins în oferta de programe a CCD Arad.

Asigurarea unei bănci de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile:
curriculum, evaluare, management, inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă,
consultanţi, experţi. S-au revizuit şi actualizat bazele de date cu formatorii, mentorii, metodiştii
ISJ, bibliotecarii şcolari, responsabilii CDI, laboranţii şi cadrele didactice cu atribuţii în formarea
continuă din unităţile şcolare din judeţ în vederea stabilirii unei legături şi colaborări eficiente.

Activităţile desfăşurate de CCD Arad în parteneriat cu ISJ Arad, care au condus la
creşterea calităţii actului didactic în şcolile din judeţ

În anul şcolar 2021-2022 CCD Arad şi ISJ Arad au organizat întâlniri cu anumite cadre
didactice responsabilizate cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ, precum şi cu
directorii, inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ, pornind de la premisa că aceştia reprezintă factorii
de decizie privind activitatea fiecărui cadru didactic şi de asemenea, pot să evalueze activitatea
ulterioară în urma încheierii unui program de formare.
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CCD Arad a organizat şi derulat în anul şcolar 2021-2022, în parteneriat cu ISJ Arad,
prin implicarea inspectorilor şcolari în calitate de formatori sau persoane resursă în identificarea
formatorilor sau a grupului ţintă, următoarele programe de formare:
➢ Elemente de didactică generală pentru examenul de definitivare în învăţământ
➢ Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa

pregătitoare
➢ Pregătire în didactica specialităţii pentru debutanţi şi/sau participanţi la concursul de

titularizare (pentru învăţământul primar, limba română, limba engleză, matematică,
informatică, limba slovacă maternă, educaţie fizică şi sport etc.)

➢ Dezvoltare instituţională prin programul Erasmus+.
Tot în parteneriat cu ISJ Arad, CCD Arad derulat o serie de activităţi ştiinţifice, metodice

şi culturale, din care enumerăm workshopurile tematice:
➢ Clasa digitală
➢ Jocul -modalitate de educare şi autodezvoltare
➢ Elaborarea, implementarea şi diseminarea proiectelor educative incluse în calendarul

activităţilor educative.
Alte activităţi derulate în strânsă colaborare cu ISJ Arad au cuprins activităţi de formare şi

autoformare continuă asistată în cercurile pedagogice ale învăţătorilor, ale profesorilor de
diferite discipline, ale consilierilor educativi precum şi activităţi de formare şi autoformare
continuă asistată în comisii metodice, dintre care amintim:
➢ Elaborarea, implementarea şi diseminarea proiectelor educative – cercul pedagogic al

consilierilor educativi
➢ Competenţa didactică şi provocările acesteia, în contextul disciplinei educaţie fizică şi

sport – cercul pedagogic al profesorilor de educaţie fizică şi sport
➢ Repere metodologice pentru aplicarea curricumului la biologie – cercul pedagogic al

profesorilor de biologie
➢ Personalizarea demersului didactic la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

– cercul pedagogic al profesorilor de informatică şi TIC
➢ Geografia in context actual – cercul pedagogic al profesorilor de geografie
➢ Aplicarea programelor şcolare la disciplinele istorie şi educaţie socială în contextul

provocărilor generate de pandemia Covid-19 – cercul pedagogic al profesorilor de istorie şi
educaţie socială

➢ Pregătire în didactica specialităţii – abordări metodice moderne în învăţarea matematicii
– cercul pedagogic al profesorilor de matematică

➢ Rolul experimentului în lecţia de fizică şi exemple de bună practică în activitatea online –
cercul pedagogic al profesorilor de fizică

➢ Limbile materne la clasele V-XII în contextul învăţării la distanţă – cercul pedagogic al
profesorilor de maghiară, germană şi slovacă (maternă)

➢ Corelarea programei şcolare cu programa de examen la disciplina limba şi literatura
română – cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română

➢ Biblioteca online - supravieţuitoare de succes în vremuri pandemice – activitate metodică
a bibliotecarilor şcolari şi responsabililor de CDI

➢ Servicii educaţionale şi de recuperare prin Centrul educaţional şi de proiecte în
parteneriat de la Ineu – activitate metodică a profesorilor din învăţământul special şi integrat.

În calitate de parteneri în cadrul proiectului POCU ID 106250: „Educaţie de calitate
pentru toţi”, în anul şcolar 2021-2022 Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad au organizat şi derulat programele de formare acreditate
Profesor pentru o şcoală prietenoasă, şi Dascălul – vector activ al comunităţii pentru cadrele
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didactice din grupul ţintă şi au organizat evaluarea pentru finalizarea programului autorizat
MEDIATOR ŞCOLAR.

Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care sunt incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2022-2023)

Pentru îmbunătăţirea activităţii Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în anul
şcolar 2022-2023 se au în vedere următoarele măsuri:
➢ Acreditarea de noi programe de formare continuă
➢ Derularea de programe de formare de tip blended-learning sau care se adresează

problematicii integrării TIC în procesul educaţional
➢ Îmbunătăţirea activităţii în cadrul filialelor CCD Arad
➢ Dezvoltarea bazei de date cu formatori judeţeni pe diverse arii tematice
➢ Elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de

formare la nivelul activităţilor instructiv-educative în şcoală
➢ Stabilirea de noi parteneriate (locale şi europene) capabile să conducă la activităţi

structurate pe eficienţă şi diversitate
➢ Îmbunătăţirea şi diversificare modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizelor de

nevoi de formare a personalului didactic şi auxiliar
➢ Analizarea şi distribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de

personal.

3.4. Activitatea domeniului funcţional juridic
I. Asistenta juridică şi reprezentarea în instanţă a ISJ Arad în toate fazele procesuale: elaborare
şi redactare întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, pregatire şi administrare probaţiune,
exercitare cai de atac, reprezentarea în instanţă la toate termenele de judecată

- Pregătire apărare în instanţă în dosare pe rol aflate în diferite stadii de soluţionare şi
reprezentare în instanţă a ISJ ARAD, la toate termenele de judecată

- Consilierea şi asistenţa juridică a unităţilor de învăţământ la solicitarea scrisă a acestora prin
elaborarea de cereri, întâmpinări, note de şedinţă, căi de atac în diverse procese ale unităţilor
de învăţământ ;

II. Informare periodică (zilnică sau săptămânală) a conducerii ISJ Arad şi a compartimentelor
ISJ Arad privind apariţiile legislative în domeniul educaţiei- comunicare /juridică prin poşta
electronică;

III. Consiliere asigurată domeniilor funcţionale din cadrul ISJ Arad prin: stabilirea unor modele-
cadru orientative de decizii privind etapele de mişcare a personalului didactic, definitivat,
concurs de titularizare, pretransfer, reducere de activitate, angajare pe perioadă determinată
modificare durata contracte indivuduale de muncă etc.
- Au fost elaborate şi redactate Hotărârârile nr.1-3/2021 ale Consiliului de Administraţie al IŞJ
Arad privind soluţionarea contestaţiilor privind soluţionarea cererilor cadrelor didactice pentru
modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an pe durata
de viabilitate a postului didactic.
- Nu au fost contestate în instanţă Hotărârile CA nr.1/08.04.2021, 2/08.04.2021, 3/08.04.2021

IV.1 Elaborare şi redactare modele cadru decizii de detasare în interesul învatamantului, în
funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ de stat, încetarea detaşare în funcţii de
conducere din unităţile de unităţile de învăţământ de stat
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IV.2 Au fost elaborate modele cadru orientative privind deciziile de prelungire ale contractelor
de management educaţional incheiate în 01.09.2017 .Au fost au fost elaborate modele cadru
orientative privind deciziile de incetare de drept ale contractelor de management educaţional
incheiate în 01.09.2017

V. Elaborare de note/opinii privind :
- Aplicarea Circularei Insstituţiei Prefectului nr. 1330/2021;
- Referat direcţionare petiţie înregistrată cu nr. 2/R din 19.01.2021 în Consiliul de Administraţie;
- Finalizarea procedurii operaţionale privind vizualizarea lucrărilor scrise în cazul examenului
naţional de bacalaureat,
- Informare şi prezentare cadru legal privind ocuparea funcţiilor vacante de conducere din
unităţile de învăţământ, până la concurs

VI. Referate privind necesitatea şi oportunitatea actualizării unor hotărâri sau decizii ale IŞJ
Arad , spre exemplu:
- responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, , comisia judeţeană de etică, colegiul de
disciplină, consilierul de etică şi integritate, comisia de monitorizare privind acordarea bursei
profesionale,
- numire Grup de lucru în cadrul Strategiei anticoruptie, numire comisie soluţionare a
avertizărilor de intergritate,
- numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind punctajul obţinut în cadrul concursului
de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2021,
- privind consilierea juridică referitoare la modalitatea de soluţionare a adresei Ministerului
Educaţiei nr. 17228/05.07.2021
- actualizare Comisia de soluţionare a avertizărilor de integritate

VII. Sistemul de control managerial intern:
- Actualizare proceduri operaţionale ale domeniului funcţional juridic;
- Plan de acţiuni privind managementul riscurilor ptr. domeniul funcţional juridic;
- Procedură operaţională privind procedura de soluţionare a contestaţiilor de către Colegiul de
disciplină-PO - 023.11
- Elaborare procedură operatională soluţionare contestaţii la concursul pentru acordarea
gradaţiei de merit sesiunea 2021: PO 023.10, Ediţia a 7-a.
- Elaborare procedură de sistem privind avertizarea în interes public _Cod procedură sistem PS
001.11,

VIII. Elaborarea şi redactarea procesului - verbal şi a hotărârilor comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit privind răspunsul scris separat
pentru fiecare din cele 15 contestaţii respinse, depuse la concursul de acordare a gradaţiilor de
merit, sesiunea 2021
- Nu au fost atacate în instanţă răspunsurile la contestaţii

IX. Soluţionarea în termen a reclamaţiilor şi sesizărilor repartizate Domeniului funcţional juridic:
- Nu s-au înregistrat contestaţii în instanţă privind modalitatea de soluţionare a reclamaţiilor şi
sesizărilor soluţionate la nivelul domeniului funcţional;
Soluţionarea în termen a reclamaţiilor şi sesizărilor repartizate Domeniului funcţional juridic:
- Nu s-au înregistrat contestaţii în instanţă privind modalitatea de soluţionare a reclamanţilor
administrative şi a sesizărilor soluţionate la nivelul domeniului funcţional;
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X. Corespondenta cu unitătile de învăţământ privind aspecte legate de aplicarea legislaţiei în
următoarele domenii:
- drepturile copilului;
- acordare ajutoare financiare: bursa socială, decontare cheltuieli transport elevi etc
- avizare criterii specifice înscriere în clasa pregatitoare;
- avizare criterii specifice înscriere la grădiniţă,
- aplicare Ordinul comun nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
-recunoaştere vechime în învăţământ;
- procedura de organizare concursuri pentru ocuparea funcţiilor didactic auxiliare;
- contracte cu finanţare externă_POCU; acordare concedii de odihnă în cazul cumului de funcţii;
- constituire consiliul de adminsitraţie;
-recuperare creanţe;
- pensionare la limită de vârsta în cazul adrelor didactice titulare,
-închrieri spaţii disponibile temporar

XI. Elaborare modele cadru orientative decizii şi /sau vizare decizii emise de conducerea
instituţiei, pe diverse paliere:
-programe sociale, activităţi financiar-contabile, manuale şcolare, achiziţii publice,
-concursuri şi examene naţionale,
-reorganizare retea şcolară,
-management instituţional,
- etapele de mobilitate personal didactic,
- înscriere în clasa pregătitoare;
- statul de personal/funcţii;
- criterii specifice înscriere în clasa pregatitoare şi în învăţământul preşcolar;
- actualizare acte de modificare decizii de titularizare în urma reorganizarii reţelei şcolare

XII. Verificarea şi avizarea de legalitate:
- Contractele privind achiziţia publică de retipărire de manuale şcolare,
-Protocol de colaborare cu Penitenciarul Arad pentru anul şcolar 2020-2021
-Acte adiţional privind prelungirea Contractului de achiziţie lucrari ptr obiectivul investiţii ”Clădire
nouă Palatul Copiilor Arad”
- Acte adiţionale închiriere imobil în care funcţionează Palatul Copiilor Arad

XIII. Elaborare şi redactarea documentelor care vizează activitatea Comisiei de etică de lângă
ISJ Arad (procese verbale ale comisiei, convocatoare, corespondenţă cu membrii comisiei
judeţene,
evidenţă în registrul, decizii.
- demersuri pentru reconfirmarea anuală a Comisiei Judeţene de Etică;
- elaborarea şi redactarea Deciziei privind reconfirmarea Comisiei Judeţene de Etică,

XIV. Activitatea de secretariat în cadrul Colegiului de disciplină.
- Au fost elaborate şi redactate toate actele procedurale. referat, citaţii, convocări, elaborare şi
redactare procese-verbale al şedinţelor Colegiului de disciplină, elaborare şi redactare drafturi
de hotărâri ale Colegiului de disciplină, elaborare şi redactare hotărâri ale Colegiului de
disciplină, în 2 două) cazuri/dosare:
- Dosarul nr.1 din 02.02.2021 , având ca obiect- contestare Decizie de sancţionare nr. 10 din
21.01.2021, emisă de CJRAE ARAD



23

- Dosarul nr.2 din 20.04.2021, cu obiect -contestare Decizie de sancţionare nr. 607 din
29.03.2021, emisă de Liceul Tehnologic ” Sava Brancovici” Ineu
- Hotărârea Colegiului de disciplină nr.1/16.03.2021 a fost contestată în instanţă în dosarul nr.
1434/108/2021.
- Hotărârea Colegiului de disciplină nr.1/16.03.2021 a rămas definitivă fiind menţinută, atât de
Tribunalul Arad, cât şi de Curtea de Apel Timişoara.

XV. Corespondenţă zilnică/săptamânală cu conducerea ISJ Arad, compartimentele de
specialitate, conducerile unităţilor de învăţământ privind apariţia actelor normative de interes
pentru învăţământ: afişare pe site-ul instituţiei, în secţiunea forumul public , subsecţiunea
Documente juridice

XVI. Elaborare şi redactare acte /adrese privind corespondentă cu : Ministerul Educaţiei,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Avocatul Poporului, Serviciul de Probaţiune, primării , alte
autorităţi publice, instituţii publice şi terţi.

XVII. Consilierea domeniilor funcţionale ale ISJ Arad în vederea elaborării diverselor decizii din
sfera acestora de competenţă: management instituţional, dezvoltarea resursei umane,
managementul resurselor umane, plan-salarizare, contabilitate, educaţie permanentă

XVIII. Consilierea domeniilor funcţionale ale ISJ Arad în rezolvarea de sesizări, reclamanţii,
cereri: management instituţional, educaţie permanentă, management resurse umane,
invatamnat special, invăţământ primar, educaţie timpurie etc

XIX. Elaborarea şi redactare de raspunsuri la reclamaţii, sesizări venite din teritoriu sau
direcţionate de Ministerul Educaţiei , în termenul legal;
- toate petiţiile au fost soluţionate în termenul legal; nu au fost înregistrare reclamanţii
admuinsitrative la instanţa de contencios -adminsitrativ privind modul de soluţionare a petiţiilor

XX. Efectuarea demersurilor necesare asigurării cadrului legal pentru detasările in interesul
invatamantului in funcţiile de indrumare şi control.

XXI. Elaborare şi redactarea tuturor actelor adiţionale la contractele de management şi la fişele
de post privind munca la domiciliu în perioada stării de urgenţă;
- pentru personalul de îndrumare şi controlul
- pentru personalul nedidactic

XXII. Elaborarea şi avizarea tuturor deciziilor de încetare şi de numire prin detaşare în interesul
învăţământului pentru ocuparea funcţiilor vacante de de îndrumare şi control;
XXIII. Soluţionarea în termenul legal a reclamaţiilor/sesizărilor repartizate consilierului juridic al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad:
- solicitare date şi documentele de la domeniile funcţionale de specialitate;
- identificarea cadrului legal incident ;
- elaborare şi trimitere în termen raspuns catre petent:

XXIV. Soluţionarea în termenul legal de 10, respectiv 30 de zile a cererilor formulate în baza
Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, repartizate biroului juridic;
- Nu au fost înregistrare reclamanţii administrative privind soluţionarea cererilor formulate în
baza Legii nr. 544 din 2001. În vederea soluţionării acestor cereri am solicitat date şi
documentele de la domeniile funcţionale de specialitate;
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XXV. În vederea eficientizării activităţii şi creşterii performanţelor au fost întreprinse :
- Măsuri de replanificare a activităţilor, de stabilire a priorităţilor, o mai bună colaborare cu
domeniile funcţionale din cadrul ISJ Arad şi cu conducerile unităţilor de învăţământ;
- Preocuparea permanentă pentru perfecţionare prin studiul individual, în afara programului de
serviciu, a literaturii juridice de specialitate, a jurisprudenţei şi doctrinei, în vederea creşterii
calităţii activităţii de asistenţă/consiliere juridică şi reprezentare în instanţă a intereselor legitime
ale ISJ Arad şi unităţilor de învăţământ solicitante

3.5. Participarea ISJ la proiecte şi programe europene

DIRECŢII PRIORITARE
Proiecte de calitate în scopul europenizării unităţilor de învăţământ
Adoptarea şi promovarea valorile europene, integrarea valorile româneşti în context
european
Parteneriate, schimburi de bune practici, de experienţă şi know how

ŢINTE STRATEGICE
T1. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie în şcolile din judeţul Arad prin
proiecte europene şi programe comunitare pentru întărirea corelaţiei dintre dimensiunea
curriculară şi cea extracurriculară a activităţilor formative precum şi pentru dobândirea abilităţilor
de viaţă
T2. Lărgirea ariei şi tipurilor de cooperare intra- şi interinstituţională, extinderea impactului
comunitar al activităţilor proprii, creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin
intermediul proiectelor si programelor naţionale şi transnaţionale (ROSE; fonduri SEE,
Erasmus+, POC, POIM; POCU).

OBIECTIVE
O1. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din
perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial
O2. Susţinerea parteneriatelor interşcolare la nivel local, zonal, naţional sau internaţional
O3. Exploatarea rezultatelor proiectelor în scopul de a le optimiza valoarea şi a le spori impactul
pentru reducerea abandonului şi creşterea motivaţiei pentru învăţare.
O4. Aplicarea măsurilor prevăzute în documentele legislative specifice pentru asigurarea
desfăşurării activităţilor didactice în mediul online, privind punerea în aplicare a unor măsuri de
prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS - CoV-2

1) Parteneriate ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad:
În anul şcolar 2021-2022, la nivelul ISJ Arad s-au implementat urmatoarele proiecte

finanţate de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ :
1 Proiect Erasmus+, Acţiunea cheie 2 ”RomaMultiLangPrime - Support Roma Children

Integration via Multiliteracies and Multimodality for Language Learning in Early Primary
Education”, coordinator ISJ Arad

2 Proiect Erasmus+ Acţiunea cheie 2 „DIGITAL Innovation for young Students”
coordonator PANEPISTIMIO THESSALIS Grecia
S-a continuat derularea activităţilor pentru următoarele proiecte finanţate prin POCU în

care Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad este beneficiar sau partener:
1 În calitate de beneficiar, proiectul POCU 130612 „Stagii de practică pentru elevii liceelor

tehnologice Arad”
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2 În calitate de beneficiar, proiectul POCU 130613 „Asistenţi medicali pentru stomatologie
şi radiologie dentară”

3 În calitate de partener, proiectul POCU ID 13679 ”FUTURE – Educaţie prin programe de
tip A doua şansă pentru un viitor mai bun”.

4 În calitate de partener, proiectul POCU ID 106250 ”Educaţie de calitate pentru toţi ”
5 Proiect POCU ID 151628, ”Program naţional de activităţi remediale pentru elevi”

În scopul facilitării colaborării dintre unităţile de învăţământ şi diverşi parteneri din mediul
cultural, economico-social pe probleme de educaţie în vederea stabilirii resurselor necesare
utile (înclusiv în activitatea de învăţare de la distanţă, prin activităţi online) am contribuit la
elaborarea şi transmiterea următoarei cereri de finanţare:
- În calitate de coordonator proiect de parteneriat strategic Erasmus+ cu titlul ” E-

Museums - Addressing Challenges to Cultural Diversity,EU Identity and Active
Citizenship” – nefinantat

- În calitate de partener proiect de parteneriat strategic Erasmus+ MyBlue Home - aprobat

2) Parteneriate ale unităţilor şcolare din judeţul Arad:
În unităţile şcolare din judeţul Arad, s-au derulat prin programul Erasmus+, în anul şcolar

2021-2022, următoarele tipuri de proiecte:
-Acţiunea cheie 1, domeniul formării profesionale
-Acţiunea cheie 1, domeniul educaţie şcolară
-Acţiunea cheie 2 – parteneriate pentru cooperare
-eTwinning – răsplătite prin certificat European de calitate

3) Acreditare : La runda de acreditare 2021 au obţinut următoarele unităţi:

FORMARE PROFESIONALĂ
1. Liceul Tehnologic ”Moga Voievod” Hălmagiu
2. Liceul Teologic Penticostal Arad
3. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
4. Colegiul Economic Arad
5. Liceul Tehnologic ”Sever Bocu” Lipova
6. Colegiul Pedagogic Preparandia ”Dimitrie Ţichindeal” Arad
7. Liceul ”Mihai Veliciu” Chişineu Criş
8. Liceul Teoretic Pâncota
9. Liceul Tehnologic ”Regele Mihai I” Săvârşin

EDUCAŢIE ŞCOLARĂ
1. Şcoala Gimnazială ”Lazăr Tâmpa” Almaş

Prezentăm lista proiectelor depuse în acest an de şcoli din judeţ care au fost eligibile,
aprobate conform punctajului obţinut, chiar dacă nu toate au putut fi finanţate din cauza
fondurilor insuficiente.

Proiecte depuse de organizaţii care deţin Acreditare la termenul limită 23
februarie 2022 pentru Mobilităţi în domeniul Educaţiei Şcolare
1. Scoala Gimnazială "Lazar Tampa" Almaş
2. Liceul Tehnologic "Stefan Hell" Santana
3. Liceul Tehnologic "Francisc Neuman"
4. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad
5. Şcoala Gimnazială ,,Gabriel Brola ” Buteni
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Proiecte depuse de organizaţii care deţin Acreditare la termenul limită 23 februarie 2022
pentru Mobilităţi în domeniul Formării Profesionale
1. Liceul Tehnologic Chişineu Criş
2. Colegiul de Arte "Sabin Dragoi"
3. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
4. Liceul "Sever Bocu" Lipova
5. Liceul Tehnologic ,, Moga Voievod,, Hălmagiu
6. Liceul Tehnologic "Stefan Hell" Santana
7. Colegiul Economic
8. Liceul Teoretic ,,Mihai Veliciu"
9. Liceul Teologic Penticostal
10.Liceul Teoretic Pâncota
11.Liceul Tehnologic ”Francisc Neuman”
12.Liceul Tehnologic Regele Mihai I Savârşin
13.Colegiul National "Preparandia-Dimitrie Tichindeal"
14.Liceul Tehnologic de Constructii si Protectia Mediului Arad
15.Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Arad
16.Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad

Proiecte depuse de organizaţii fără Acreditare la termenul limită 23 februarie 2022 pentru
Mobilităţi în domeniul Educaţiei Şcolare
1. Liceul Teoretic Sebiş

Proiecte depuse de organizatii fără Acreditare la termenul limită 23 februarie 2022 pentru
Mobilităţi în domeniul Formării Profesionale

2. Liceul Special Sfanta Maria Arad
3. Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizari "Caius Iacob"Arad
4. Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Curtici
5. Colegiul Naţional "Vasile Goldiş" Arad
6. Colegiul Csiky Gergely Arad

Liceul Tehnologic ”Vasile Juncu” Minis - buget insuficient
Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" - buget insuficient
Colegiul ”Mihai Viteazul” Ineu - budet insuficient
Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu - buget insuficient

Parteneriate pentru cooperare pe domeniul educaţie şcolară
- KA210 (parteneriate la scară mică/de mică anvergură) - buget 30000 Euro

Gradinita Cu Program Prelungit Nr. 11 - buget
insuficient

Parteneriate pentru cooperare pe domeniul educaţie şcolară
KA210 (parteneriate la scară mică/de mică anvergură) - buget 60000 Euro

Liceul Teoretic Sebiş - buget insuficient
Colegiul ”Csiky Gergely”- buget insuficient
Colegiul National ”Vasile Goldis” buget insuficient
Gradinita cu Program Prelungit ”Furnicuta” - buget insuficient
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Parteneriate pentru cooperare pe domeniul educaţie şcolară KA220 (parteneriate de
cooperare) - buget 250000 Euro
1. Liceul Tehnologic ”Francisc Neuman”

Fonduri norvegiene Proiecte de cooperare şi mobilitate
1. Colegiul Economic
2. Colegiul ”Csiky Gergely”

Se poate constata o creştere a numărului de proiecte depuse de unităţile şcolare în
ultimul an, prin programul Erasmus+. Un element de noutate îl constituie depunerea a 2 aplicaţii
de către Grădiniţe şi a 2 aplicaţii în programul SEE (fonduri norvegiene).

Un grafic comparativ 2021-2022 ne indică o creştere semnificativă a aplicaţiilor depuse
în programul Erasmus+.

În unităţile şcolare din judeţul Arad, s-au derulat proiectele prin programul ROSE.
Un număr mare de unităţi de învăţământ din judeţ sunt cuprinse în proiectele POCU în

care ISJ Arad este beneficiar sau partener.
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021 s-au derulat următoarele tipuri de activităţi:

a. Activităţi de monitorizare
Implementarea corectă a proiectelor europene şi monitorizarea/îndrumarea în vederea
aplicării condiţiilor naţionale din privind implementarea şi derularea proiectelor prin:
Comunicare directă cu coordonatorul proiectului/ directorul unităţii de învăţământ pentru
a verifica/analiza stadiul de implementare a proiectului, planificarea mobilităţilor,
acordarea avizului ISJ pentru deplasări în mobilitate
Chestionare online

b. Activităţi de informare
Informarea operativă a şcolilor în vederea depunerii de proiecte europene la termenele
corespunzătoare în cadrul programului Erasmus+.



28

Comunicarea informaţiilor cu privire la proiectele implementate de ME şi a noutăţilor cu
privire la programul Erasmus+ distribuite de ANPCDEFP, sau identificare de posibili
parteneri s-a realizat utilizând:

Mesaj https://www.powtoon.com/s/g29I9IxH5p6/1/m
http://www.isjarad.ro/forum
http://www.proiecteeuropenearad.eu/
Pagina de socializare: https://www.facebook.com/Inspectoratul-
%C5%9Ecolar-Jude%C5%A3ean-Arad-129155684393296,
Pagina de socializare: https://www.facebook.com/proiecte.arad
Adresa de email dedicată : isjaradproiecte2020@gmail.com
Şedinţele cu directorii unităţilor de învăţământ din judeţul Arad
Comunicarea cu membri Consiliului Consultativ domeniul proiecte educaţionale

- Documente colaborative GoogleSpreadsheet pentru crearea bazei de date a
proiectelor în derulare în judeţul Arad:

- Erasmus+ KA1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F3xjhDClb2Ja9KLG9NjktHZwz4AgSW
jwyOdpuU9bJTI/edit#gid=0

- Erasmus+ KA2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkLkKJtnTaL73eh9C8XECCYKr93RJIl
3UPokODgn3oE/edit#gid=0

- Proiecte în derulare (altele decât E+)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EBufWQ31_ltqcQ7oSoCFWzWLh2fX
W64I1PgF43mbLaQ/edit?usp=sharing

- Panou colaborativ ”Împărtăşim idei din şi pentru proiecte Erasmus+”
https://padlet.com/isjaradproiecte2020/Bookmarks

- Elaborare în colaborare cu CCD ”A. Gavra„ Arad şi CJRAE Arad a unui bulletin
informativ

- Colaborare cu Centrul Europe Direct Arad
- Erasmus Days 2021: https://padlet.com/isjaradproiecte2020/gr5iq1szvg0pqfxn
- Sesiune diseminare ”Bune practici în proiectele europene din judeţul Arad ”

https://padlet.com/isjaradproiecte2020/95kw2lqm86zknvbd
- Panou colaborativ ”Furnizori de cursuri/organizaţii de formare”

https://padlet.com/avacovici/web20
- Webinarii ”Oportunităţi Erasmus+ 2022” în colaborare cu ANPCDEFP şi ISJ-uri din

ţară
- Întâlnire cu furnizor VET VITALIS

c. Activităţi de consiliere şi consultanţă
Consilierea şi îndrumarea coordonatorilor de proiecte europene/responsabilii comisiei
pentru proiecte educaţionale din unităţile şcolare, în vederea elaborării corecte a
documentelor, portofoliilor şi programelor specifice de acţiune
Acordare consutanţă proiecte eTwinning
Acordare consultanţă creare OID
Acordare consultanţă competiţie ”Şcoala Europeană”

d. Activităţi de formare
Nevoia de formare a personalului didactic din unităţile şcolare în ceea ce priveşte
proiectele cu finanţare europeană s-a realizat ca urmare a monitorizării proiectelor aflate
deja în derulare, studierea bazelor de date privind proiectele care au obţinut finanţare,
discuţii, sau în urma inspecţiilor şcolare.

https://www.powtoon.com/s/g29I9IxH5p6/1/m
http://www.isjarad.ro/
http://www.proiecteeuropenearad.eu/
https://www.facebook.com/Inspectoratul-%C5%9Ecolar-Jude%C5%A3ean-Arad-129155684393296
https://www.facebook.com/Inspectoratul-%C5%9Ecolar-Jude%C5%A3ean-Arad-129155684393296
https://www.facebook.com/proiecte.arad
mailto:isjaradproiecte2020@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F3xjhDClb2Ja9KLG9NjktHZwz4AgSWjwyOdpuU9bJTI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F3xjhDClb2Ja9KLG9NjktHZwz4AgSWjwyOdpuU9bJTI/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkLkKJtnTaL73eh9C8XECCYKr93RJIl3UPokODgn3oE/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LkLkKJtnTaL73eh9C8XECCYKr93RJIl3UPokODgn3oE/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EBufWQ31_ltqcQ7oSoCFWzWLh2fXW64I1PgF43mbLaQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EBufWQ31_ltqcQ7oSoCFWzWLh2fXW64I1PgF43mbLaQ/edit?usp=sharing
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=43&t=42296
https://padlet.com/isjaradproiecte2020/Bookmarks
https://padlet.com/isjaradproiecte2020/gr5iq1szvg0pqfxn
https://padlet.com/isjaradproiecte2020/95kw2lqm86zknvbd
https://padlet.com/avacovici/web20
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Prin avizele ISJ pe care unităţile şcolare le solicită la fiecare mobilitate la care participă
se monitorizează participarea cadrelor didactice şi a elevilor la diferite forme de
perfecţionare sau formare.
Curs formare ”Dezvoltare instituţională prin programul Erasmus+” avizat CCD Arad

f. Activităţi de diseminare
Diseminarea/informarea noutăţilor din cadrul programului Comisiei Europene Erasmus+,
la nivel judeţean, prin postare pe forum şi în grupul de lucru a informaţiilor primite de la
ANPCDEFP cu privire la programul Erasmus+ sau posibili parteneri
Organizare de conferinţe de încheiere a proiectelor de parteneriat strategic (evenimente
de multiplicare) cu participarea unui număr considerabil de reprezentanţi ai comunităţii
educaţionale.

g. Participare la concursuri / competiţii

- ”Meseria mea verde” - videoclip
- Euroquizz
- Lider European
- Made for Europe – faza naţională
- Scoala Europeană
- Olimpiada de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”

La toate aceste competiţii, participanţii arădeni au fost răsplătiţi cu titluri, diplome, premii,
certificate.

4. ANALIZA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ARAD
– INDICATORI CANTITATIVI ŞI CALITATIVI

4.1. Reţeaua unităţilor de învăţământ
Reţeaua unităţilor de învăţământ din anul şcolar 2021-2022, se prezintă astfel:

În anul şcolar 2021-2022 Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a luat măsuri de

Masă/
special/
conexe

TOTAL

Grădiniţe
(unităţi cu

personalitate
juridică (PJ) şi
structuri (S))

Şcoli primare
(unităţi cu

personalitate
juridică (PJ) şi
structuri (S) )

Şcoli
gimnaziale/

Centrul Şcolar
pentru

Educaţie
Incluzivă

Unităţile de
nivel liceal

(colegii, licee,
şcoli profesionale

şi grupuri
şcolare)/ unităţi

conexe

Şcoli postliceale

Unităţi PJ Structuri Unităţi
PJ

Structuri Unităţi
PJ

Structuri Unităţi
PJ

Structuri Unităţi
PJ

Structuri Unităţi
PJ

Structuri

Înv.
masă 155 285 24 212 4 45 81 20 42 - 4 -

Înv.
special 3 - - - - - 2 1 - - -

ISJ şi
unităţi
conexe

9 4 - - - - - - 9 4 - -

TOTAL 163 289 24 212 4 45 83 20 52 4 4 -
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restructurare şi eficientizare a reţelei şcolare pornind de la mai multe criterii, cum ar fi, numărul
de elevi, reducerea claselor simultane, opinia primarilor, a directorilor, a păriniţilor şi nu în
ultimul rând distanţa dintre localităţi şi posibilitatea asigurării transportului copiilor, conform
instrucţiunilor pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 din
judeţul Arad, aprobate prin HG 477/21.04.2021. Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat şi particular care a funcţionat în anul şcolar 2021 - 2022 cuprinde: 452 unităţi, din care
163 unităţi cu personalitate juridică şi 289 structuri. Astfel 6 unităţi fără personalitate juridică au
fost desfiinţate.

4.2. Beneficiarii serviciilor de educaţie. Efectivele de elevi

Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinse în diferite niveluri şi forme de învăţământ,
în anul şcolar 2021 - 2022 se prezintă astfel:

Anul şcolar 2021 - 2022 TOTAL
Număr elevi cu
predare in limba

romana

Număr elevi
predare limba
minoritati

Nivel invatamant Rural Urban Rural Urban Rural Urban

TOTAL GENERAL 19707 39677 18791 36710 916 2967

Antepreşcolar - 244 - 236 - 8

Preşcolar cu program normal - zi 4548 1944 4278 1668 270 276
Preşcolar cu program

prelungit/saptamanal - zi 406 4669 337 4315 69 354

Primar - zi 7367 8501 7008 7399 359 1102
Primar - integrat - zi 294 645 278 614 16 31

Primar "step-by-step" -zi - 547 - 547 - -

Primar "A doua şansă" - 48 - 48 - -
Primar vocational(altul decat

specializarea muzică) - zi - 250 - 250 - -

Primar cu specializarea muzică - zi - 103 - 103 - -
Primar cu specializarea muzică in

regim suplimentar - zi - - - - - -

Gimnazial - zi 6037 8109 5850 7429 187 680

Gimnazial - integrat - zi 125 149 110 120 15 29

Gimnazial "A doua şansă" - 61 - 61 - -
Gimnazial vocational(altul decat

specializarea muzică) - zi - 137 - 137 - -

Gimnazial vocational(altul decat
specializarea muzică) regim

suplimentar - zi
- - - - - -

Gimnazial cu specializarea muzică - zi 145 145
Gimnazial cu specializarea muzică in

regim suplimentar - zi - - - - - -

Gimnazial - FR - 34 - 34 - -

Liceal teoretic - zi 238 5083 238 4801 0 282

Liceal teoretic - seral
Liceal tehnologic, militar, pedagogic si

teologic - zi 437 3688 437 3560 0 128

Liceal tehnologic - seral 149 1635 149 1635 - -
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Liceal artistic(toate specializarile,
exceptie, specializarea muzică) şi

sportiv - zi
- 564 - 564 - -

Liceal specializarea muzică - zi - 111 - 111 - -

Liceal - FR - 445 - 445 - -

Liceal integrat - zi 2 29 2 28 1
Invatamant profesional(inclusiv

stagiile de pregatire practică) - zi 104 1714 104 1691 0 23

Postliceal/maistri - zi - 520 - 520 - -

Postliceal/maistri - seral - - - - - -

Cantine-camine (elevi cazati) - 302 - 249 - 53

În învăţământul simultan, clasele cu efective reduse se prezintă astfel:

La clasele vocaţionale (de artă, de sport), avem următoarea situaţie:

În ceea ce priveşte învăţământul sportiv, avem următoarele date:

Învăţământ primar

Unitate
şcolară

Total clase /
elevi

Din care:

Ramura
sportivă

Clasa a I-a Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a
IV-a

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
Liceul

Naţional
de

Informatică
4 115 1 29 1 30 1 29 1 27 înot

Judeţul

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial

Număr
total
clase

Număr
elevi

din care
clase

care au
funcţionat
în regim

simultan *

Număr
elevi din
clase cu

regim
simultan

Număr
total
clase

Număr
elevi

din care
clase care

au
funcţionat
în regim
simultan*

Număr
elevi din
clase în
regim

simultan
ARAD 950 17586 169 2192 785 14350 36 423

Clase
Total Muzică Arta plastică

clase elevi clase elevi clase elevi
I-IV 4 107 4 107 0 0
I-VIII 12 298 6,5 143 5,5 155



32

Învăţământ gimnazial

Denumirea
unităţii

Total
clase/
elevi

Din care: Ramura
sportivăClasa

a V-a
Clasa
a VI-a

Clasa
a VII-a

Clasa
a VIII-a

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
Liceul

"Atanasie
Marienesc
u" Lipova

1 17 - - - - - - 1 17 Atletism

Liceul cu
Program
Sportiv
Arad

6 116 2 39 1 24 2 32 1 17
Atletism
Baschet
Handbal

Liceul
Tehnologic
"Sava

Brancovici"
Ineu

3 33 1 9 1 9 1 15 - - Fotbal

Total 9 149 3 48 2 33 3 47 2 34

Măsuri şi activităţi:
1. Reorganizarea reţelei şcolare a avut în vedere optimizarea activităţii instructiv educative
şi creşterea calităţii procesului educaţional;
2. Compartimentele de specialitate ale inspectoratului şi inspectorii de specialitate au creat
planuri de monitorizare a activităţii unităţilor de învăţământ referitoare la aria lor de
competenţă, ceea ce a determinat optimizarea funcţionării reţelei unităţilor de învăţământ
din judeţul Arad;
3. La nivelul de învăţământ primar şi la cel gimnazial încă există clase cu efective mici, ca

urmare a populaţiei şcolare scăzute din unele comune sau sate care se află la distanţe relativ
mari sau cu drumuri mai greu accesibile faţă de centrul de comună, situaţie care va greva
asupra eficienţei economice în cazul finanţării pe număr de elevi.

4.3.1 Dezvoltarea resursei umane, perfecţionare şi formare continuă

În anul şcolar 2021-2022, la nivelul compartimentului dezvoltarea resurselor umane s-au
derulat următoarele activităţi:
- Elaborarea documentelor de planificare a activităţii de dezvoltarea resurselor umane

pentru anul şcolar 2021-2022;
- Centralizarea inspecţiilor pe grade didactice şi specialităţi;
- Monitorizarea inspecţiilor curente şi speciale;
- Transmiterea actelor de înscriere la gradele didactice spre centrele de perfecţionare

pentru care au optat cadrele didactice;
- Organizarea concursului pentru completarea corpului profesorilor metodişti la nivelul ISJ

Arad;
- Organizarea examenului naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea 2022.
-

În ceea ce priveşte nivelele de evoluţie în cariera didactică şi numărul de cadre didactice
înscrise, situţia se prezintă conform tabelului următor:
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Definitivat
2022

Gradul II
2022

Gradul II
2022

Gradul II
2024

Gradul I
2022

Gradul I
2023

Gradul I
2024

Gradul I
2025

Invăţământ
special şi

special integrat
23 11 7 12 6 15 10 4

Limba şi
literatura
română

7 4 0 11 8 5 6 6

Educaţie fizică
şi sport 22 5 1 5 9 8 6 4

Minorităţi 0 1 1 1 - 1 2 2
Învăţământ

profesional şi
tehnic

10 4 3 3 4 4 5 2

Arte 11 4 4 7 5 0 2 2
Limbi moderne 18 6 11 16 12 16 10 10

Învăţământ
primar 50 25 26 22 28 20 17 16

Religie 2 5 2 1 3 4 5 1
Învăţământ
preşcolar 57 31 27 25 21 29 24 26

Fizică, Chimie,
Biologie 3 2 0 5 4 4 5 1

Istorie,
Geografie,

Socio-Umane
8 3 3 2 7 2 4 2

Matematică şi
informatică 10 2 4 5 9 13 10 4

TOTAL 221 104 89 115 116 121 106 80

Rezultatele finale ale Examenului naţional de definitivare în învăţământ - sesiunea
2022 se prezintă astfel:

Statistic, la nivelul judeţului Arad, s-au înregistrat următoarele rezultate:
- 221 candidaţi înscrişi
- 23 candidaţi retraşi (invalidaţi pentru proba scrisă)
- 198 candidaţi validaţi pentru proba scrisă
- 12 candidaţi neprezentaţi/absenţi
- 186 candidaţi prezenţi la examen
- 6 lucrări anulate prin retragerea candidaţilor din sală şi depunerea declaraţiei de

retragere;
- 32 de discipline de examen;
- 180 lucrări trimise pentru evaluare la centrele din ţară;
- 118 candidaţi promovaţi înainte de contestaţii, ceea ce reprezintă 65,55 %.
- 45 de contestaţii depuse
- 123 candidaţi promovaţi după soluţionarea contestaţiilor, ceea ce reprezintă 68,33%
- 57 candidaţi respinşi, ceea ce reprezintă 31,96%.

4.4. Resursele financiare. Costuri.

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, finanţarea
complementară şi finanţarea suplimentară.

Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform
metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi se asigură din bugetul de stat, din sume

Număr candidaţi cu lucrări Note sub 8 Note peste 8
Număr % Număr %

180 57 31,67% 123 68,33%
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetul Ministerului Educaţiei pentru cheltuieli de
personal şi prin bugetele locale pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii .

Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli
asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea de
bază a unităţilor şcolare şi se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de
care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.

Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului Educaţiei
Naţionale pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite
în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare.

Consiliile locale şi consiliile judeţene contribuie la finanţarea suplimentară, acordând granturi
unităţilor de învăţământ, în baza unei metodologii proprii. Finanţarea suplimentară se realizează
pe bază de contract încheiat între unitatea şcolară şi finanţator.

4.4.1. Alocările şi execuţia bugetară

De la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerul Educaţiei, a fost asigurată, în anul şcolar 2021-
2022, finanţarea următoarelor cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar :

a) finanţarea programelor naţionale ale Ministerul Educaţiei, respectiv:
completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul obligatoriu (clasele I-X) şi

pentru ciclul superior al liceului (clasele XI-XII), efectuată în conformitate cu OMEN
nr.3379/11.03.2022 s-a concretizat prin achiziţionarea de manuale însumând 67.321 lei ;
În anul şcolar analizat nu au fost achiziţionate rechizite şcolare ce vor fi acordate elevilor,

conform prevederilor OUG 33/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2002 ,
efectuată în conformitate cu OMECTS nr.4385/2012, asigurarea acestora efectuându-se
din stocul disponibil;

b) organizarea evaluărilor, a simulărilor a examenelor şi concursurilor naţionale în anul
şcolar 2021-2022 prin alocarea sumei de 202.686 lei pentru asigurarea tipizatelor, plata
sumei de 1.783.000 lei reprezentând cheltuieli de personal pentru persoanele participante
la organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale şi a sumei de 77.000 lei pentru plata
cheltuielilor de deplasare către persoanele participante la desfăşurarea acestor examene;

c) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare, pentru
implementarea politicilor şi strategiilor Ministerul Educaţiei Naţionale pentru care s-a
alocat suma de 30.450 lei ;

d) au fost alocate fonduri însumând 489.796 lei, pentru organizarea de concursuri pentru
elevi, pe obiecte de învăţământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie,
concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu
participare naţională şi internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de
învăţământ, inclusiv transportul elevilor de la clubul sportiv, de la palatul şi cluburile
copiilor şi a cadrelor didactice care au făcut parte din comisiile naţionale, din care s-au
utilizat 169.358 lei.

e) finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ de masă şi special ,
precum şi cele privind funcţionarea inspectoratelor şcolare, casei corpului didactic,
palatului şi cluburilor copiilor, clubului sportiv şcolar s-a asigurat din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale prin repartizarea de fonduri în sumă de
445.418.990 lei pentru plata angajaţilor şi în sumă de 1.349.179 lei pentru asigurarea
condiţiilor necesare desfăşurării activităţii acestor instituţii .
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4.4.2. Baza materială

În anul şcolar 2021 – 2022 reţeaua şcolară a judeţului Arad a fost compusă din 452 de
unităţi de învăţământ de stat şi particular, din care:
- Grădiniţe şi creşe – 244, din care 24 cu personalitate juridică şi 220 arondate
- Şcoli primare – 49, din care 4 cu personalitate juridică şi 45 arondate
- Şcoli gimnaziale – 102, din care 82 cu personalitate juridică şi 20 arondate
- Colegii, licee şi şcoli profesionale – 43 cu personalitate juridică
- Centre şcolare – 1 cu personalitate juridică
- Şcoli postliceale – 4 cu personalitate juridică
- Palate şi cluburi ale elevilor şi copiilor – 8 cu personalitate juridică
- Cluburi sportive – 1 cu personalitate juridică

Situaţia privind autorizaţiilor sanitare de funcţionare ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din jud. Arad în anul şcolar 2021 – 2022 a fost următoarea:

Număr total
de unităţi
şcolare

Autorizate
sanitar

În curs de
autorizare % Neautorizate

sanitar %

452 384 46 95 22 5

Principalele motive ale neautorizării sanitare au fost:
- clădiri în reabilitare
- grupuri sanitare de tip latrină (fără apă curentă);

Transportul elevilor

Pentru anul şcolar 2021-2022, la nivelul judeţului Arad, există un număr de 119 de
microbuze şcolare funcţionale distribuite astfel: 118 pentru învăţământul de masă şi 1 pentru
învăţământul special.
Microbuzele existente asigură în proporţie de 84% necesarul pe judeţ, în completare transportul
elevilor se mai realizează prin mijloace de transport în comun, decontîndu-se 50% din costul
abonamentului.

4.4.3. Investiţii

I. Obiectivele de investiţii finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale:

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de
investiţii

Valoare
totală

Valoare
totală

actualizată

Valoare
decontată de
la începutul
lucrării până
la 31.12.2021

Rest de
executat la
31.12.2021

1

Clădire nouă pentru Palatul
Copiilor şi sediu I.Ş.J. Arad
– Ordin Ministerul Educaţiei
Naţionale 4886/2008

14.579
11.693

39.882
35.629

34.277
31.364

5.605
4.328

2

Modernizare şi extindere
CSS Gloria – Ordin
Ministerul Educaţiei
Naţionale 3236/1998

1.150
790

10.832
10.248

8.276
7.941

2.456
2.343
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II. Obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate prin Ministerul Dezvoltării
Regionale:

UNITĂŢI ŞCOLARE DIN JUD. ARAD CARE NU DEŢIN AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE
FUNCŢIONARE PROPUSE PENTRU FINANŢARE PRIN

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Nr.
crt

Denumirea
unităţii

administrativ
teritoriale

Denumirea obiectivului de investiţii
Alocaţii de la
bugetul de

stat
2016-2021

TOTAL 27.729.326,16

1 Apateu Extindere cu grupuri sanitare la Şcoala gimnazială
"Gheorghe Popovici", Apateu 146.996,00

2 Beliu Reabilitare Liceu tehnologic Beliu, comuna Beliu,
judeţul Arad 2.684.608,00

3 Gurahonţ Reabilitare si modernizare Liceul "Ioan Buteanu",
comuna Gurahonţ, judeţul Arad 1.962.245,00

4 Brazii Reabilitare Şcoală primară Iacobini, comuna Brazii,
judeţul Arad 723.164,00

5 Ineu Reabilitare si modernizare Liceul "Mihai Viteazul" ,
cladire-internat în orasul Ineu, judetul Arad 3.135.352,00

6 Seleuş Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII comuna Seleuş,
judetul Arad 816.996,00

7 Seleuş Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-IV in
comuna Seleuş, sat Iermata, judetul Arad 569.130,00

8 Seleuş Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII in comuna
Seleuş, sat Moroda, judetul Arad 830.834,00

9 Şepreuş
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala
gimnazială “Mihai Veliciu” şi Grădiniţa PN, comuna
Şepreuş, judetul Arad

1.207.622,00

10 Tîrnova Reabilitarea şi modernizarea şcolii din localitatea
Agrişu Mare, nr.12, comuna Tîrnova, judeţul Arad 1.565.650,00

11 Buteni Reabilitare Grădiniţa PN Buteni, comuna Buteni,
judeţul Arad 870.000,00

12 Buteni Reabilitare si modernizare scoala generala sat
Cuied, comuna Buteni, judeţul Arad 1.522.110,00

13 Buteni Reabilitare si modernizare Şcoala primara Păulean,
sat Păulean, comuna Buteni, judeţul Arad 1.006.267,00

14 Buteni Reabilitare Grădiniţa PN sat Păulean, comuna
Buteni, judeţul Arad 430.000,00

15 Buteni Reabilitare Şcoală primară Berindia, comuna Buteni,
judeţul Arad 730,000,00

16 Sintea Mare Reabilitare imobil Grădiniţă cu program normal com.
Sintea Mare, nr. 282, judeţul Arad 512.166,00
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17 Vinga Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială sat
Mailat, comuna Vinga, judeţul Arad 1.153.656,00

18 Vinga Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială nr. 1,
comuna Vinga, judeţul Arad 2.641.001,00

19 Vinga Reabilitare şi modernizare Şcola gimnazială nr. 2,
comuna Vinga, judeţul Arad 545.306,00

20 Conop Reabilitare Grădiniţa program normal, sat Belotinţ,
com. Conop, judetul Arad 730.065,00

21 Zărand Construire Grădiniţa cu program prelungit în sat
Cintei, comuna Zărand, judeţul Arad 1.824.194,00

22 Brazii Reabilitare Gradiniţă sat Secaş, comuna Brazii,
judeţul Arad 128.000,00

23 Brazii Reabilitare Şcoală primară sat Secaş, comuna
Brazii, judeţul Arad 128.500,00

24 Brazii Reabilitare Şcoală primară sat Madrigeşti, comuna
Brazii, judeţul Arad 128.500,00

25 Bata Reabilitare Gradiniţă PN com. Bata şi Şcoală cu
clasele I-IV, judeţul Arad 527.303,00

26 Beliu Reabilitare Şcoală primară sat V. Goldiş, comuna
Beliu, judeţul Arad 850.018,00

27 Conop Reabilitare Şcoala primară sat Chelmac, com.
Conop, judetul Arad 895.417,00

28 Cărand
Construire grup sanitar cu decantor vidajabil şi
înprejmuire decantor la Şcoala primară şi Grădiniţa
PN Seliştea, com. Cărand

194.226,16

III. Obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate de Autorităţile Locale
1. Ob. „Reabilitare Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate – clădire internat”
2. Ob. „Extindere şi mansardare clădire la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia
Mediului Arad”

3. Ob. „Demolare şi reconstruire ateliere mecanice şi sală de sport la Grupul Şcolar
Aurel Vlaicu Arad”

Sumele necesare pentru fiecare obiectiv în parte sunt:
1. Ob. „Reabilitare Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate – clădire internat”

➢ valoare contract – 2.286.914,24 lei fără TVA
➢ plăţi efectuate – 1.664.976,96 lei fără TVA
➢ rest de executat – 621.937,28 lei fără TVA

2. Ob. „Extindere şi mansardare clădire la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia
Mediului Arad”

➢ valoare contract – 7.980.422 lei fără TVA
➢ plăţi efectuate – 884.322,68 lei fără TVA
➢ rest de executat – 7.096.099,32 lei fără TVA

3. Ob. „Demolare şi reconstruire ateliere mecanice şi sală de sport la Grupul Şcolar
Aurel Vlaicu Arad”

➢ valoare contract – 4.614.848,52 lei fără TVA
➢ plăţi efectuate – 1.994.093,24 lei fără TVA
➢ rest de executat – 2.620.755,28 lei fără TVA
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4. Liceul Teologic Penticostal Arad – 15.736.926,89 lei cu TVA
5. Asigurare cu utilităţi Şcoala Gimnazială Şimand – 1.275.454,73 lei cu TVA
6. Reabilitare Şcoala Gimnazială Şiclău – 644.875,72 lei cu TVA
7. Clădire nouă pentru Grădiniţa Şimand – 1.053.933,37 lei cu TVA
8. Reabilitare Şcoala Gimnazială Pecica – 385.953,51 lei cu TVA

– Reabilitare Şcoala Gimnazială Apateu – 745.924,77 lei cu TVA

Din bugetele autorităţilor publice locale s-au alocat fonduri în sumă de cca. 1.780 mii
lei pentru diverse lucrări de reparaţii curente, igienizări, împrejmuiri, dotarea cu mijloace de
supraveghere, etc.

4.4.4 Programele naţionale de ajutor şi protecţie socială

De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale, a fost asigurată, în anul
şcolar 2021-2022, finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, stabilite prin
reglementări specifice, după cum urmează:
➢ acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în cadrul

programului guvernamental ,,EURO 200,, conform HGR nr.1294/13.08.2004 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea
unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi
completările ulterioare, în valoare de 980 lei pentru achiziţionarea de calculatoare pentru un
elev;

➢ aplicarea prevederilor OMECT nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de
acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu
modificările şi completările ulterioare, şi a HGR nr. 1488/9.09.2004 privind aprobarea
criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului
naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare, pentru
un număr mediu de 249 beneficiari însumând 461.098 lei;

➢ aplicarea prevederilor HGR nr.951/28.12.2017 privind modalitatea de subvenţionare de
către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional prin
Programul naţional de protecţie socială ,, Bursa profesională ,, însumând 2.774.104 lei
pentru un număr mediu de 1.742 beneficiari;

➢ decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizati in localitatea de
domiciliu în conformitate cu art. 84 alin. 3 din Legea nr. 1/2011şi în conformitate cu OUG nr.
50/2021 şi OME nr. 4426/20.07.2021 care aprobă Normele metodologice de aplicare a
acestor prevederi legale s-a efectuat pentru un număr mediu de 1.624 elevi, iar fondurile
alocate cu această destinaţie au fost de 1.000.863 lei;

➢ au fost acordate burse în valoare de 11.725 lei unui număr de 4 (patru) elevi din Republica
Moldova.

4.4.4. Programele naţionale de ajutor şi protecţie socială

Pe perioada anului şcolar analizat au fost puse în aplicare toate programele de ajutor şi
protecţie socială, conform criteriilor specifice ale acestora şi respectându-se calendarele de
desfășurare.

În cazul burselor profesionale contabilitatea instituţiei noastre s-a îngrijit ca deschiderile
de credite să fie efectuate la timp şi plăţile să fie făcute spre beneficiari.
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4.5. Învăţământul de masă: niveluri de învăţământ, arii curriculare

4.5.1. Învăţământ pentru educaţie timpurie

Aprecieri cantitative
➢ La disciplina învăţământ educaţie timpurie şi-au desfăşurat activitatea în anul şcolar 2021 –

2022 un număr de 734 educatoare/ profesor pentru învăţământ educaţie timpurie
➢ Au fost preluate 9 creşe (din care 1 creşă cu deschidere din 1 septembrie 2022),
➢ 15 metodişti au fost selectate prin Concurs de selecţie metodişti pentru învăţământul

preşcolar (din care 9 au efectuat inspecţii pentru acordarea de grade didactice, inspecţii
tematice şi inspecţii generale)

➢ 3 şedinţe consiliul consultativ
➢ 3 întâlniri de lucru sau de câte ori este necesar - metodiştii disciplinei şi responsabilii de

cercuri pedagogice/ zone
➢ 10 întâlniri în cadrul cercurilor pedagogice la nivel de zone din judeţul Arad cu tema:

Idei/sugestii pentru învăţarea online în învăţământul preşcolar şi Mediul educaţional în
Centrul Internaţional Loris Malaguzzi- Reggio Emilia (Italia) -diseminare proiect ETIC -
Educaţie Timpurie Incluzivă de Calitate (POCU/446/6/22/128215)

Aprecieri calitative

În urma inspecţiilor desfăşurate de către inspectorul şcolar pentru educaţie timpurie şi
metodişti s-a urmărit:
⌑ Respectarea Reperelor fundamentale în învăţare şi dezvoltarea timpurie a copilului de la

naştere la 6/7 ani (RFIDT)
⌑ Preocupare pentru asigurarea siguranţei şi protecţiei copiilor şi personalului din

învăţământul timpuriu
⌑ Preocuparea pentru îmbunătăţirea calităţii actului de predare – învăţare la grupa de copii,

prin aplicarea creatoare a noului Curriculum pentru educaţia timpurie;
⌑ Respectarea celor şase teme mari prevăzute în noul Curriculum pentru educaţia timpurie a

copiilor de la naştere până la vârsta de 6 ani;
⌑ Stimularea şi monitorizarea participării copiilor cu vârste între 2/3 ani la programul oferit de

grădiniţă;
⌑ Evaluarea continuă a copiilor cu scopul motivării lor, orientării şi optimizării procesului de

învăţare;
⌑ Organizarea corectă şi amenajarea atractivă a spaţiului educaţional în vederea stimulării

copiilor pentru o dezvoltare liberă, alături de confecţionarea unor materiale atractive ;
⌑ Utilizarea unor materiale didactice adaptate temei şi subtemei săptămânii;
⌑ Valorificarea procesului de predare-învăţare prin joc în toată dimensiunea lui, ca formă de

bază în procesul instructiv-educativ
⌑ Promovarea învăţării online

În cazuri izolate (cu precădere în judeţ) se constată instaurarea rutinei în activitatea unor
cadre didactice.

În anul şcolar 2021-2022 am organizat consfătuirile judeţene în data de 23.09.2021, iar
Cercurile pedagogice s-au desfăşurat în perioada noiembrie 2021 – iunie 2022. Cercurile
pedagogice s-au desfăşurat pe baza unui schimb de experienţă între municipiu şi judeţ, având
ca tematică: „Idei/sugestii pentru învăţarea online în învăţământul preşcolar şi Mediul
educaţional în Centrul Internaţional Loris Malaguzzi- Reggio Emilia (Italia) -diseminare proiect
ETIC - Educaţie Timpurie Incluzivă de Calitate (POCU/446/6/22/128215)“ .
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Referitor la activităţile desfăşurate de educatoare se apreciază interesul pentru
promovarea potenţialul tuturor copiilor şi drepturile lor la relaţii, autonomie, creativitate şi
învăţare. În activitatea online educatoarele au dovedit creativitate şi implicare în scop educativ
fiind realizate filmuleţe şi jocuri pentru a fi utilizate în mediul online.

Se constată interes pentru învăţarea concepută ca proces de construcţie individuală şi
de grup.

4.5.2. Învăţământul primar

În anul şcolar 2021-2022 la învăţământ primar şi-au desfăşurat activitatea 948,75 de
clase (clase din învăţământul de masă, clase de alternative educaţionale step by step,
învăţământ primar special, învăţământ primar particular), cu un număr total de 18.141 de elevi.

Au fost organizate consfătuirile judeţene şi cercurile pedagogice la învăţământ primar,
după cum urmează: consfătuirile judeţene la învăţământ primar în luna septembrie 2021, cerc
pedagogic în luna ianuarie 2022 cu tema Abordări didactice şi metodice în desfăşurarea
evaluării în învăţământul primar şi în luna mai 2022 cerc pedagogic cu tema Dezvoltarea
competenţelor de multiliteraţie la copilul din învăţământul primar.

La învăţământ primar au fost înscrise cadre didactice în vederea obţinerii gradelor
didactice, după cum urmează: definitivat 2022 - 49 de cadre didactice, grad didactic I 2022 - 26
de cadre didactice, grad didactic I 2023 - 20 de cadre didactice, grad didactic I 2024 - 19 de
cadre didactice, grad didactic I 2025 - 16 cadre didactice, grad didactic II 2022 - 30 cadre
didactice, grad didactic II 2023 - 29 de cadre didactice, grad didactic II 2024 - 22 de cadre
didactice. Aceste inspecţii au fost efectuate de inspectorul şcolar şi de către cei 17 metodişti de
la învăţământ primar ai ISJ Arad. Menţionez că inspecţiile speciale în vederea acordării gradelor
didactice au fost desfăşurate în sistem online şi în sistem fizic.

Pe parcursul inspecţiilor au fost aplicate chestionare evaluative, iar rezultatele au fost
analizate, interpretate şi transmise beneficiarilor. În urma inspecţiilor, au fost elaborate rapoarte
ce cuprind analize ale activităţii, constatări şi recomandări.

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022 au avut loc şedinţe de lucru la nivelul disciplinei:
şedinţe ale consiliului consultativ, întâlniri de lucru ale responsabililor cercurilor pedagogice pe
judeţ, întâlniri de lucru ale profesorilor metodişti.

Curriculumul a fost asigurat în conformitate cu planurile cadru pentru învăţământul primar
şi cu programele şcolare în vigoare. În acest sens, au avut loc cercuri pedagogice la învăţământ
primar şi formarea cadrelor didactice în abilitarea curriculară pentru clasa pregătitoare.
Asigurarea calităţii învăţării şi a reuşitei şcolare prin promovarea învăţării de capacităţi şi
competenţe, în mod diferenţiat şi individualizat, din perspectiva ciclurilor curriculare, a constituit
o preocupare prioritară pentru echipele de învăţători. Colaborarea în echipa învăţător –
învăţător de sprijin/itinerant a fost încurajată în mod sistematic prin organizarea unor întâlniri
periodice şi prin optimizarea comunicării, pentru integrarea şcolară a copiilor cu dificultăţi în
învăţare şi cu CES, promovând principiile şcolii incluzive, ale educaţiei interculturale şi
multiculturale şi ale educaţiei remediale; menţionăm că învăţătorii itineranţi participă la cercurile
pedagogice de la învăţământ primar. Evaluarea şcolară la ciclul primar a fost realizată în
conformitate cu sistemul naţional de evaluare şcolară în vigoare, cu ajutorul descriptorilor de
performanţă, prin strategii de evaluare specifice, în concordanţă cu standardele curriculare de
performanţă, urmărindu-se în mod constant determinarea progresului şcolar al elevilor.

În urma inspecţiilor şcolare şi a analizelor, s-au formulat recomandări de urmare a unor
cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice la care s-au identificat puncte slabe în
procesul de predare. Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă instituţională a fost
promovată şi stimulată prin sisteme de formare continuă flexibile şi diversificate, prin: Programul
de formare continuă pentru pregătirea cadrelor didactice care preiau clasa pregătitoare; S-a



41

realizat consilierea şi pregătirea învăţătorilor debutanţi pentru susţinerea examenului naţional
de definitivare în învăţământ 2022 în colaborare cu Casa Corpului Didactic Arad - martie - iulie
2022.

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, s-au derulat proiecte de formare continuă şi
autoformare asistată ale cercurilor pedagogice şi ale comisiilor metodice ale învăţătorilor,
stagii/cursuri de formare/ de perfecţionare oferite de CCD Arad, universităţi, ONG-uri, schimburi
de experienţă, parteneriate educaţionale, concursuri naţionale şi interjudeţene, simpozioane
internaţionale, naţionale, interjudeţene. Am încurajat participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare şi implicarea acestora în proiecte, la nivelul judeţean şi naţional.

La nivelul ISJ Arad, în anul şcolar 2021-2022, s-au derulat 2 proiecte de tip Erasmus+
având ca grup ţintă şi beneficiari elevii şi cadrele didactice din învăţământul primar:
➢ ”Support Roma Children Integration via Multiliteracies and Multimodality for Language

Learning in Early Primary Education (RomaMultiLangPrimE)” nr. 2020-1-RO01-KA201-
080342;

➢ ”Digital Innovation for Young Students” (DIGITALIS), 2020-1-EL01- KA201-079029.
În acest an şcolar, la nivelul judeţului Arad la clasele din învăţământul primar s-a

implementat disciplina opţională “Educaţie financiară (cf Protocolului de colaborare încheiat
între Banca Naţională a României şi Ministerul Educaţiei Naţionale). Programa şcolară a fost
aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al ministrului
educaţiei. Menţionăm că sunt implicaţi aprox. 300 de elevi din clasele preg - a IV-a din
municipiul şi judeţul Arad.

Referitor la activităţile extraşcolare desfăşurate de învăţători cu clasele de elevi se
remarcă diversitatea şi varietatea acestor activităţi de-a lungul anului şcolar.

Încadrarea posturilor de învăţători a fost realizată în conformitate cu metodologia de
mişcare a personalului didactic şi de ocupare a posturilor vacante, cu învăţători calificaţi pentru
învăţământul primar în limbile română, maghiară, germană, slovacă, sârbă în condiţiile
asigurării continuităţii şi stabilităţii învăţătorilor la clasele de elevi.

Au primit avizul ISJ Arad, au organizat şi au implementat Programul Şcoală după Şcoală
21 de unităţi de învăţământ din judeţul Arad în anul şcolar 2021-2022, după cum urmează:
Colegiul Naţional “Vasile Goldiş” Arad, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad, Şcoala
Gimnazială “Caius Iacob” Arad, Şcoala Gimnazială “Regina Maria” Arad, Colegiul Tehnic de
Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Arad, Şcoala
Gimnazială “Iosif Moldovan” Arad, Liceul Naţional de Informatică Arad, Liceul Teologic Baptist
“Alexa Popovici” Arad, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Arad, Şcoala Gimnazială “Aron
Cotruş” Arad, Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” Arad, Liceul Tehnologic "Ştefan Hell"
Sântana, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Arad, Şcoala Gimnazială "Adam Nicolae" Arad,
Colegiul Naţional Preparandia "Dimitrie Ţichindeal" Arad, Liceul Teoretic "Gh. Lazăr" Pecica,
Colegiul “Csiky Gergely” Arad, Liceul Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn” Arad, Şcoala
Gimnazială Agrişu Mare.

Organizarea cuprinderii şi şcolarizării copiilor în clasa pregătitoare s-a realizat conform
O.M.E. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Calendarului şi Metodologiei de înscriere a copiilor
în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023; Cuprinderea şi şcolarizarea copiilor de
vârstă şcolară s-a realizat prin colaborarea învăţătorilor cu familiile copiilor şi cu CJRAE.
Integrarea copiilor provenind din medii defavorizate şi a copiilor cu CES a fost realizată prin
colaborarea învăţătorilor cu structurile de sprijin şi CJRAE. Am colaborat cu CJRAE şi cu toate
grădiniţele din municipiul şi judeţul Arad în vederea cuprinderii copiilor în învăţămâantul primar.
De asemenea, au fost consiliaţi părinţii prin TELVERDE referitor la înscrierea în învăţământul
primar.

Programul “A doua şansă” se derulează în 4 unităţi de învăţământ, după cum urmează:
Liceul Tehnologic”Francisc Neuman ”Arad, Şcoala Gimnazială ,,Ilarion Felea" Arad, Liceul
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Tehnologic Sava Brancovici Ineu, Şcoala Gimnazială Sântana. 39 de cursanţi sunt cuprinşi în
programul "A doua şansă" nivel primar în anul şcolar 2021-2022.

4.5.3. Aria curriculară Limbă şi comunicare

I. Limba şi literatura română - Limba latină

Priorităţile asumate la nivelul disciplinei limba şi literatura română şi limba latină în anul
şcolar 2021-2022 au fost următoarele:
- încadrarea unităţilor şcolare cu personal didactic calificat;
- stimularea progresului şcolar;
- atingerea de către elevi a standardelor de performanţă şcolară;
- evaluarea conţinutului managementului educaţional;
- eficientizarea activităţii de perfecţionare şi formare continuă;
- optimizarea competenţelor personalului didactic (formare continuă, perfecţionarea ştiinţifică şi
metodică prin activităţi de formare continuă şi proiecte educaţionale diverse);
- pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinei limba şi literatura română
(concursuri şi olimpiade);
- pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinelor limba latină şi limba
greacă veche (concursuri şi olimpiade);
- promovarea unor acţiuni de creaţie literară şi cu caracter extracurricular (concursuri de creaţie
literară, eseuri, festivaluri de poezie, sesiuni de comunicări ale elevilor, concursuri epistolare
etc.);
- monitorizarea pe probleme de curriculum, proiectare şi tehnică didactică;
- stimularea afirmării profesionale, prin publicaţii în reviste de specialitate, editarea de cărţi,
broşuri şi participarea la manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;
- desfăşurarea activităţii de perfecţionare, de formare iniţială şi continuă;
- îndrumarea şi controlul activităţii de predare-învăţare-evaluare a disciplinei;
- menţinerea relaţiilor de colaborare cu instituţiile, asociaţiile guvernamentale, părinţii elevilor;
- asigurarea studierii limbii române de către migranţi (copii şi adulţi);
- studierea limbii române de către elevii care învaţă în şcoli cu predare în limbile minorităţilor
naţionale.

Diagnoza

Puncte tari
⌑ încadrarea cu personal calificat;
⌑ documentele de macro şi microproiectare ale cadrelor didactice sunt bine întocmite şi

respectă reglementările în vigoare;
⌑ activitatea profesorilor metodişti, care contribuie atât la consilierea cadrelor didactice

debutante, cât şi a celor care susţin grade didactice;
⌑ interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă (grade didactice/masterat/doctorat);
⌑ utilizarea metodelor didactice moderne în predarea-învăţarea disciplinelor din aria

curriculară limbă şi comunicare şi a mijloacelor TIC în scopul dezvoltării competenţelor
generale;

⌑ predarea-învăţarea activ-participativă, prin care elevii devin parteneri de dialog în actul
didactic, sunt implicaţi şi responsabilizaţi în permanenţă, învaţă prin descoperire şi
conexiune;

⌑ derularea unor planuri de măsuri, la nivel judeţean, pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor
la examenele naţionale;
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⌑ organizarea unor programe de formare continuă acreditate, la nivel naţional - CRED;
⌑ implementarea unor proiecte şi realizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul

noilor tehnologii.

Puncte slabe :
⌑ proiectarea superficială a lecţiilor şi a unităţilor de învăţare, în cazul unor cadre didactice;
⌑ pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice debutante;
⌑ dezinteresul pentru utilizarea de material didactic modern/digital;
⌑ menţinerea caracterului expozitiv al lecţiilor (nu se aplică metodele de învăţare centrate pe

elev), în unele şcoli;
⌑ recurgerea exclusivă la manual, în detrimentul unor resurse informaţionale uşor de accesat;
⌑ perpetuarea unor deficienţe în comunicarea didactică profesor-elev;
⌑ existenţa unor cadre didactice care nu deţin competenţe de operare pe calculator;
⌑ insuficienta manifestare a creativităţii pedagogice în vederea creşterii motivaţiei elevilor

pentru învăţare;
⌑ rezultate nesatisfăcătoare la examenele naţionale în unele unităţi de învăţământ.

Modalităţile specifice de monitorizare a activităţii didactice în cadrul disciplinei au fost:

Tipuri de
inspecţii

Unitatăţile de învăţământ inspectate sau numărul inspecţiilor
efectuate

1. Inspecţii
generale:

Nu s-au desfăşurat în anul şcolar 2021-2022

2. Inspecţii
tematice

1. Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din unităţile
de învăţământ în ceea ce priveşte respectarea prevederilor
ordinului 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS
Cov2, ordin de srviciu nr. 412/08.2021:

Şcoala Gimnazială Păuliş
Grădiniţa Samariteanul nr. 11, Sâmbăteni
Şcoala Gimnazială „Sabin Mănuilă” Sâmbăteni
Şcoala Gimnazială Cărand
Şcoala Gimnazială Bârsa
Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu
Colegiul Economic Arad
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad

2. Monitorizarea identificării soluţiilor pentru asigurarea
procesului educaţional, inclusiv online, pentru preşcolarii/ elevii cu
vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc şi
care pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală:

18.11.2021 – Liceul Teoretic „J.G.Tajovsky” Nădlac
17.11.2021 – Şcoala Gimnazială „Sabin Mănuilă” Sâmbăteni
19.11.2021 – Grădiniţa Samariteanul, nr. 11 Sâmbăteni
23.11.2021 – Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu

3. Monitorizarea identificării şi aplicării strategiilor şi metodelor de
evaluare adaptate învăţării online, prin utilizarea platformelor şi a
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aplicaţiilor, conf. ordinului de serviciu nr. 415/ 06.12.2021:
09.12.2021 - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad
09.12.2021 - Colegiul Economic Arad
09.12.2021 - Şcoala Gimnazială Păuliş

4. Monitorizarea transferurilor elevilor realizate în conformitate cu
prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr.
5447/31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 827/09.IX.2020, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Notei cu nr. 704/M/09.12.2021, referitoare la transferul elevilor,
conform ordinului de serviciu 418/19.2022

25.01.2022 – Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu
26.01.2022 – Şcoala Gimnazială „Sabin Mănuilă” Sâmbăteni
26.01.2022 – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad
26.01.2022 – Colegiul Economic Arad

5. „Monitorizarea unităţilor de învăţământ în contextul respectării
măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, conform ORDIN nr. 5.338/2.015/2021-Formă
consolidată valabilă la data 01-02-2022” pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2” .

„Monitorizarea respectării modului de întocmire şi redactare a unor
documente manageriale”, conform ordinului de serviciu nr.
422/08.02.2022:

14.02.2022 – Şcoala Gimnazială Cărand
14.02.2022 – Şcoala Gimnazială Bârsa
15.02.2022 - Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu
16.02.2022 – Colegiul Economic Arad
16.02.2022 – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad
22.02.2022 - Şcoala Gimnazială Păuliş
23.02.2022 - Şcoala Gimnazială „Sabin Mănuilă” Sâmbăteni
23.02.2022 - Grădiniţa Samariteanul, nr. 11 Sâmbăteni

6. „Monitorizarea organizării simulării probelor scrise ale
examenului naţional de bacalaureat 2022”, conform ordinului de
serviciu nr. 424/23.03.2022

23.03.2022 - Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac
29.03.2022 – Seminarul Teologic Ortodox Arad

7. „Monitorizarea organizării simulării evaluării naţionale 2022”,
conform ordinului de serviciu nr. 425/29.03.2022:

04.004.2022 – Şcoala Gimnazială Bârsa
05.04.2022 – Şcoala Gimnazială Păuliş

8. „Monitorizarea organizării şi desfăşurării evaluării naţionale la
finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2021-2022”,
conform ordinului de serviciu nr. 427/05.05.2022
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10.05.2022 – Şcoala Gimnazială Bârsa
11.05.2022 – Şcoala Gimnazială Cărand
12.05.2022 – Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu
17.05.2022 - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad
25.05.2022 – Şcoala Gimnazială Păuliş
26.05.2022 - Şcoala Gimnazială „Sabin Mănuilă” Sâmbăteni

9. „Monitorizarea activităţilor remediale pentru îmbunătăţirea
rezultatelor elevilor după susţinerea simulării examenului de
bacalaureat/ evaluare naţională, sesiunea martie 2022”, conform
ordinului de serviciu nr. 431/16.05.2022

19.05.2022 – Liceul Tehnologic Vinga
23.05.2022 – Şcoala Gimnazială Tauţ
24.05.2022 – Şcoala Gimnazială Târnova

10. „Monitorizarea activităţii manageriale a directorilor şi
directorilor adjuncţi”, conform ordinului de serviciu nr.
428/09.05.2022

16.05.2022 - Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu
17.05.2022 - Şcoala Gimnazială Bârsa
18.05.2022 - Şcoala Gimnazială Cărand
20.05.2022 - Grădiniţa Samariteanul, nr. 11 Sâmbăteni
25.05.2022 - Şcoala Gimnazială Păuliş
26.05.2022 - Şcoala Gimnazială „Sabin Mănuilă” Sâmbăteni
27.05.2022 – Colegiul Economic Arad
27.05.2022 – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad

11. „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din centrele
de examen la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII”,
în anul şcolar 2021-2022, conform ordinului de serviciu
nr.1263/13/08.06.2022

16.06.2022 – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad
12. „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii în centrele

de examen- bacalaureat 2022”, conform ordinului de serviciu
nr.1127/33/16.06.2022

22.06.2022 – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
13. „Monitorizarea pregătirii activităţii de supraveghere audio-video

din centrele de examene pentru desfăşurarea examenului
bacalaureat 2022”, conform ordinului de serviciu nr.
1127/32/16.06.2022

17.06.2022 - Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac
14. „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii în centrele

de examen bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022”
conform ordinului de serviciu nr.1695/1913/08.08.2022

18.08.2022 – Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad
3. Inspecţii de
specialitate

Inspecţie de specialitate pentru acordarea definitivării în
învăţământ:
Semestrul I

19.11.2021 – Maliţa V. Victoria Anamaria, Liceul cu Program
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Sportiv Arad
18.11.2021 – Paladie Ş.G. Milena Paula, Liceul Teoretic „J.G.
Tajovsky” Nădlac
24.11.2021 – Colda F. Bianca Nicoleta, Şcoala Gimnazială
Craiva
25.11.2021 – Achim N. Cătălin, Şcoala Gimnazială Grăniceri
26.11.2021 – Bule D. Roxana Bianca, Şcoala Gimnazială
„Mihai Eminescu” Arad
03.12.2021 – Ivan I. Ileana, Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Arad
13.12.2021 – Ciotea I. Paula, Clubul copiilor Chişineu-Criş

Semestrul al II-lea
04.03.2022 – Achim N. Cătălin, Şcoala Gimnazială Grăniceri
31.03.2022 - Colda F. Bianca Nicoleta, Şcoala Gimnazială
Craiva
08.04.2022 – Bule D. Roxana Bianca, Şcoala Gimnazială
„Mihai Eminescu” Arad
13.04.2022 – Ivan I. Ileana, Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”
Arad

Gradul I
04.02.2022 - Ardelean Alina, Şcoala Gimnazială Fiscut
08.02.2022 – Matei Carmen, Liceul Tehnologic Beliu
15.02.2022 – Zdremţan Patricia, Şcoala Gimnazială
Vladimirescu
03.03.2022 – Roşca Mihaela, Şcoala Gimnazială Vânători
16.03.2022 - Ianculescu Cristina, Liceul „Atanasie Marienescu”
Lipova
24.03.2022 – Gruia Monica, Liceul „Ion Buteanu” Gurahonţ
25.03.2022 – Roşca Fabiana, Liceul Teologic Baptist Arad

4. Inspecţii şi
vizite de alt
tip:
- cercetarea
reclamaţiilor
- vizite de
consiliere
- altele

Nu este cazul.

Cercuri pedagogice

În anul şcolar 2021-2022, cercurile pedagogice şi cursurile de formare şi perfecţionare a
cadrelor didactice s-au desfăşurat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”
Arad, în format online sincron audio-video, conf. Ordinului nr. 4862 din 08.07.2020 privind
instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic în învăţământul
preuniversitar, susţinute prin activităţi de formare continuă, organizate şi desfăşurate
prin casele corpului didactic – CCD – în scopul asigurării calităţii procesului de predare –
învăţare – evaluare, inclusiv în sistem blendedlearning şi online, în contextul pandemiei
COVID-19, respectând formatul cursurilor/ activităţilor de formare prezentate în oferta CCD
Arad.
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Cercurile pedagogice s-au desfăşurat conform planificării pentru anul şcolar 2021-2022,
cu desfăşurare în mediul on-line. Tematicile abordate au urmărit un real schimb de experienţă,
o comunicare activă şi dezvoltarea încrederii intercolegială. Participarea la cercurile pedagogice
din anul şcolar 2021-2022 a fost una numeroasă, dorindu-se ca pe viitor cadrele didactice tinere,
aflate în primii ani de învăţământ să se implice mult mai mult în activităţile propuse.

Semestrul I

În semestrul al II-lea, în data de 6 mai 2022, s-a desfăşurat activitatea metodică „Lecţia
televizată – o resursă digitală la îndemâna profesorilor de limba şi literature română”,
desfăşurată la Colegiul Economic Arad.

Formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

Profesorii de limba şi literatura română din şcolile arădene au participat la variate cursuri
de formare, acreditate sau avizate, organizate în cadrul C.C.D. Arad, cursuri considerate
eficiente de către participanţi şi formatori.

În oferta CCD Arad, în anul şcolar 2021-2022, a fost propus un workshop dedicat
elementelor de construcţie a comunicării, fiind de un real interes şi ajutor pentru toate cadrele
didactice care predau în învăţământul gimnazial. Predarea online, abordată pentru o perioadă
destul de îndelungată în anul şcolar 2020-2021, evidenţiază faptul că profesorii îşi updatează şi
selectează cu mai multă grijă metodele, tehnicile şi procedeele de predare, participând totodată
la numeroase cursuri de perfecţionare dedicate utilizării platformelor educaţionale.

Cercuri pedagogice - limba şi literatura română, sem I, an şcolar 2021-2022
Tematica cercurilor:

Gimnaziu: Evaluarea naţională pentru elevii de clasa a VIII-a – provocări în an pandemic
Formarea valorilor şi atitudinilor în cadrul orelor de limba şi literatura română

Liceu: Armonizarea programei de clasa a IX-a cu noile tendinţe actuale, în vederea desfăşurării
activităţii didactice prin raportare la elementele de conţinut între programele şcolare de gimnaziu

şi liceu
Data şi ora Linkul întâlnirii Responsabili cerc

8.12.2021
Ora 15:00

Link: meet.google.com/qni-jgtv-zxa Zona Lipova
prof. Selegean Emilia,

10.12.2021
Ora 15 :00

Link: meet.google.com/mwd-zxzq-
raz

Zona Chişineu-Criş
prof. Barna Laura

03.12.2021
Ora 15 :00

Link: meet.google.com/xdp-jfzw-enu Zona Ineu-Sebiş- prof. Nemeş Sorin

07.12.2021
Ora 15:00

Link: meet.google.com/hnu-pfbi-ewr Minorităţi – gimnaziu
prof. Filipaş Ionela

26.11.2021
Ora 15:00

Link: meet.google.com/tvy-rzou-mgk Arad – Liceu
Prof. Şimonca-Opriţa Diana Teodora
Minorităţi – liceu
prof. Filipaş Ionela

02.12.2021
Ora 14:30

Link: meet.google.com/oyr-zxnq-ydd Arad - Gimnaziu I
prof. Militar Adela

06.12.2021
Ora 15:00

Link: meet.google.com/pph-omjr-mfh Arad - Gimnaziu II
prof. Moldovan Cristian
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Inspecţiile şcolare sunt o altă oportunitate de a monitoriza şi îndruma cadrele didactice
aflate în primii ani de învăţământ. Pe parcursul inspecţiilor şcolare, cadrele didactice au fost
bine pregătite, dând dovadă că stăpânesc noţiunile teoretice, dar şi o abordare interculturală şi
uneori interdisciplinară a noţiunilor. O conlucrare mai strânsă şi reală între inspectorii şcolari,
profesorii metodişti şi profesorii de limba şi literatura română ar putea contribui la
permanentizarea acestui efort pe tot pacursul anului şcolar.

Programe de formare organizate sau asistate

Program de formare continuă în vederea constituirii corpului de profesori evaluatori
pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN) – formator în cadrul programului
naţional – octombrie - noiembrie 2021;

Program de formare continuă în vederea constituirii corpului de profesori evaluatori
pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN) – formator în cadrul programului
naţional – ianuarie - februarie 2022;

„Valorificarea didactică a resurselor digitale în predarea faţă-în-faţă şi online” – 10 mai
2022

„Programul pentru pregătirea profesorilor debutanţi pentru disciplina limba şi literatura
română care se pregătesc pentru a susţine examenele de definitivat şi titularizare” – 23-26 mai
2022;

„Abordarea didactică privind elementele de construcţie a comunicării pentru profesorii
care predau la gimnaziu” – 16 iunie 2022.

La nivelul judeţului Arad, în anul şcolar 2021-2022, au fost 283 posturi profesori de limba
şi literatura română – TC şi 17 posturi profesori de limba şi literatura română - CDŞ. Catedrele
au fost ocupate astfel :

- titulari: 280;
- suplinitori calificaţi: 45.

Conform bazei de date, la nivelul disciplinei limba şi literatura română-limba latina,
perfecţionarea gradelor didactice este următoare :
➢ debutanţi : 17
➢ definitivat : 52
➢ gradul II : 62
➢ gradul I : 175
➢ titlu de doctor : 19

Inspecţii de specialitate realizate în anul şcolar 2021-2022:

Inspectorul şcolar de limba şi literatura română, împreună cu echipa de profesori
metodişti, şi-a putut da seama de gradul de stapânire a disciplinei predate si de competenţele
psihopedagogice ale profesorilor de limba română, în primul rând din inspecţiile şcolare,
efectuate în numeroase unităţi de învăţamânt din judeţ.

Inspecţiile realizate au evidenţiat faptul că vocaţia există la nivelul cadrelor didactice de
limba şi literatura română. Cadrele didactice au realizat o proiectare didactica personalizată,
corectă, în concordanţă cu recomandările metodologice în vigoare. În activitatea de predare-
învăţare-evaluare, profesorii de limba şi literatura română au folosit strategii variate, centrate pe
elev, alternând eficient metode tradiţionale şi moderne. Evaluarea s-a realizat echilibrat formativ
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si sumativ, urmărindu-se progresul şcolar. De remarcat, totuşi, că există încă probleme legate
de notarea ritmică şi lipsa de familiarizare a unor cadre didactice cu platformele online.

Profesorii de limba şi literatura română din judeţ au desfăşurat numeroase activităţi în
vederea reducerii absenteismului la orele de curs, au avut în vedere, în general, introducerea
momentului ortografic în fiecare lecţie şi au dezvoltat, prin variate metode, nevoia de lectură a
elevilor. Au realizat ore de pregătire remedială cu elevii (atât în vederea susţinerii examenelor
naţionale, cât si de performanţă sau activităţi cu caracter remedial). Aceste eforturi trebuie
continuate, mai ales în cadrul activităţilor online, unde trebuie constituită o bază de resurse
educaţionale deschise, menite să sprijine debutanţii în activitatea la clasă.

Resurse educaţionale deschise:

În anul şcolar 2021-2022, au fost elaborate şi publicate pe site-ul www.isjarad.ro,
secţiunea : https://sites.google.com/view/resurse-educationale/pagina-de-pornire
următoarele resurse educaţionale deschise:

„Take, Ianke şi Cadâr - prejudecăţi şi valori”, prof. Achimescu Simona;
„Armonizarea programei de clasa a IX-a cu tendinţele actuale, în vederea
desfăşurării activităţii didactice prin raportare la elementele de continuitate
între programele şcolare de gimnaziu şi liceu”, prof. Baba Carina;
„Valori naţionale şi europene”, prof. Ciucuriţă Alexandra;
„Literatura şi cinematografia - Grupaj de lecţii interactive”, prof. Cristea Diana;
„Textul nonliterar - Grupaj de activităţi interactive”, prof. Cristea Diana;
„Literatura de frontieră - Grupaj de materiale didactice interactive – Călătoria,
aventura”, prof. Cristea Diana;
„Literatura de frontieră - Grupaj de materiale didactice interactive –
Personalităţi, exemple, modele”, prof. Cristea Diana;
„Rolul literaturii în perioada paşoptistă - Schiţă de lecţie”, prof. Cristea Diana;
„Activitatea didactică: „Lungul drum al Aumei” Eucabeth Odhiambo”, prof. Dima
Crina şi prof. Rus Cristiana;
„Şcoala de ieri, şcoala de azi”, prof. Enache Emanuela;
„Textul dramatic”, prof. Felfoldi Marta;
„Competiţia Lider European: Un altfel de târg”, prof. dr. Filipaş Ionela Filofteia;
„În lumea lui Tolkien -fişă de lucru”, director prof. Moţiu Alina;
„Aventura - Secvenţă de învăţare”, director prof. Moţiu Alina;
„Proiect: În aşteptarea Crăciunului (UIII)”, prof. Nica Florina;
„Imaginarul copilăriei şi cotidianul vârstelor”, prof. Olariu Oana;
„Elemente de interculturalitate”, prof. Paladie Milena;
„Fişe de lucru în vederea recapitulării materiei pentru examenul de bacalaureat
– Basmul cult”, prof. Pamfiloiu Angelica;
„La şcoală poate fi şi aşa...”, prof.dr. Paşcu-Paul Bianca şi prof. dr. Vulpoiu Laura;
Exemple de bune practici pentru unitatea de învăţare „Joc şi joacă”, prof. Petcuţ
Diana Maria;
„Discursul dramatic (produs multimedia)”, prof. Şăran Mirela;
„Naraţiunea - Metamorfoza”, prof. Cuzmanov Carmen;
„Naraţiunea - Metamorfoza”, prof. Jula Gianina Aurora;
„Naraţiunea - Metamorfoza”, prof. Iovescu Mihaela;
„Cititorul din peşteră – jurnal de lectură”, prof. Kuschausen Cristina Teodora;
„Compunerea. Derivarea”, prof. Achimescu Simona;
„Sunetele limbii române”, prof. Achimescu Simona;
„Modalităţi de caracterizare”, prof. Achimescu Simona;

http://www.isjarad.ro,
https://sites.google.com/view/resurse-educationale/pagina-de-pornire
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„Figuri de stil”, prof. Achimescu Simona;
„Curente literare - ROMANTISMUL”, prof. Achimescu Simona;
„Curriculum la decizia şcolii – De la basm la SF”, prof. Achimescu Simona;
„Curriculum la decizia şcolii – Gândire creativă”, prof. Achimescu Simona;
„Micul prinţ – jurnal de lectură”, prof. Kuschausen Cristina Teodora.

În urma activităţilor metodice din primul semestru al anului şcolar 2021-2022, a fost editat
ghidul „Exemple de bune practici pentru orelor de limba şi literatura română”,ISBN 978-973-0-
35903-9.

Inspecţii de specialitate realizate în anul şcolar 2021-2022:

Inspectorul şcolar de limba şi literatura română, împreună cu echipa de profesori
metodişti, şi-a putut da seama de gradul de stapânire a obiectului predat si de competenţele
psihopedagogice ale profesorilor de limba română, în primul rând din inspecţiile şcolare,
efectuate în numeroase unităţi de învăţamânt din judeţ.

Definitivat - 4
Gradul II – 2024 - 11
Gradul II 2022 - 4
Gradul II 2025 - 6
Gradul I 2024 - 7
Gradul I 2023 - 5
Gradul I 2022 - 7

Inspecţiile realizate au evidenţiat faptul că vocaţia există la nivelul cadrelor didactice de
limba şi literatura română. Cadrele didactice au realizat o proiectare didactica personalizată,
corectă, în concordanţă cu recomandările metodologice în vigoare. În activitatea de predare-
învăţare-evaluare, profesorii de limba şi literatura română au folosit strategii variate, centrate pe
elev, alternând eficient metode tradiţionale şi moderne. Evaluarea s-a realizat echilibrat formativ
si sumativ, urmărindu-se progresul şcolar. De remarcat, totuşi, că există încă probleme legate
de notarea ritmică şi lipsa de familiarizare a unor cadre didactice cu platformele online.

Profesorii de limba şi literatura română din judeţ au acţionat pentru reducerea
absenteismului la orele de curs, au avut în vedere, în general, introducerea momentului
ortografic în fiecare lecţie şi au dezvoltat, prin variate metode, nevoia de lectură a elevilor. Au
realizat ore de pregătire remedială cu elevii (atât în vederea susţinerii examenelor naţionale, cât
si de performanţă sau remedială). Desigur, cu toţii suntem conştienţi că aceste eforturi trebuie
continuate, mai ales în cadrul activităţilor online, unde trebuie constituită o bază de RED-uri,
menite să sprijine debutanţii în activitatea la clasă.

II. ALTE SARCINI ŞI ATRIBUŢII
În anul şcolar 2021-2022, s-a derulat procesul de înregistrare şi de centralizare a

comenzilor de manuale, în conformitate cu Metodologia de asigurare şi de gestionare a
manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar aprobată prin OMEN 3103/28.01.2019
privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, conform următoarelor adrese:
√ Adresa nr. 3357/02.09.2021, aplicaţie deschisă în perioada 03.09.2021 – 09.09.2021;
√ Adresa nr. 511/DGMRP/14.10.2021, aplicaţie deschisă în perioada 20.10.2021 –

29.10.2021;
√ Adresa nr. 3859/07.10.2021, aplicaţie deschisă în perioada 11.10.2021 – 15.10.2021;
√ Adresa nr. 4573/17.12.2021, aplicaţie deschisă în perioada 17.12.2021 – 30.12.2021;
√ Adresa nr. 200/28.01.2022, aplicaţie deschisă în perioada 01.02.2022 – 07.02.2022;
√ Adresa nr. 231/01.02.2022, aplicaţie deschisă în perioada 09.02.2022 – 22.02.2022;
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√ Adresa nr. 25427/10.02.2022, aplicaţie deschisă în perioada 23.02.2022 – 15.03.2022;
√ Adresa nr. 1328/27.04.2022, aplicaţie deschisă în perioada 02.05.2022 – 09.05.2022;
√ Adresa nr. 2134/20.06.2022, aplicaţie deschisă în perioada 23.06.2022 – 04.07.2022;
√ Adresa nr. 287/23.08.2022, aplicaţie deschisă în perioada 24.08.2022 – 01.09.2022.

Am coordonat Programul naţional pilot „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la
clasa a VIII-a inclusiv, îndeplinind rolul de expert judeţean pentru următoarele unităţi de
învăţământ (conform contractului individual de muncă nr. 295 din data 02.07.2021 şi a anexei
privind prelungirea acestuia): Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu, Colegiul Tehnologic „Ion Creangă”
Curtici, Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica,
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Arad, Şcoala Gimnazială Pilu, Şcoala Gimnazială „Dr.Ioan
Danicico” Semlac, Şcoala Gimnazială Pecica nr.2, Şcoala Gimnazială „Ştefan Bozian” Şeitin.

Alte sarcini şi atribuţii avute în anul şcolar 2021-2022:
Conform deciziei nr. 141/26.07.2021 - membru al comisie de evaluare la nivelul

Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, organizată pe subcomisii pentru evaluarea anuală a
activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ
preuniversitar.

Conform deciziei nr. 202/14.09.2021- membru în comisia de organizare a concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar din judeţul Arad, sesiunea 2021.

Conform deciziei nr. 203/14.09.2021 - membru în comisia de evaluare a documentelor
de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar din judeţul Arad, sesiunea 2021.

Conform deciziei nr.242/18.10.202 - membru în comisia de organizare şi desfăşurare a
selecţiei cadrelor didactice pentru Centrul Judeţean de Excelenţă Arad.

Conform deciziei nr. 250/27.10.2021 - responsabil cu redactarea în mod lizibil şi inteligibil
a proceselor-verbale ale tuturor şedinţelor de lucru organizate cu inspectorii şcolari, pentru anul
şcolar 2021-2022.

Conform deciziei nr. 277/2/14.12.2021 - preşedinte în comisia de inventariere a
elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din patrimoniul ISJ ARAD.

Conform deciziei nr. 294/23.12.2021 - membru în Comisia judeţeană privind mobilitatea
personalului didactic pentru anul şcolar 2022-2023.

Conform deciziei nr. 18/18.01.2022 - membru în comisia de organizare a concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar din judeţul Arad, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Conform deciziei nr. 19/18.01.2022 - membru în comisia de evaluare a documentelor de
înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar din judeţul Arad, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Conform deciziei nr. 112/24.03.2022 - membru în comisia judeţeană pentru organizarea
şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie.

Conform deciziei nr. 114/25.03.2022 - membru în comisia judeţeană pentru organizarea
şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022.

Conform deciziei nr. 118/29.03.2022 - membru în comisia judeţeană de organizare şi
desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, aIV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2021-
2022.

Conform deciziei nr. 144/13.04.2022 - membru în comisia judeţeană pentru organizarea
şi desfăşurarea Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalistică.

Conform deciziei nr. 191/26.05.2022 - membru în comisia de evaluare a dosarelor
depuse în vederea acordării gradaţiei de merit în sesiunea 2022.
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Conform deciziei nr. 222/14.07.2022 - membru în comisia judeţeană pentru organizarea
şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie.

Conform deciziei nr. 226/19.07.2022 - membru în comisia de evaluare, organizare pe
subcomisii, pentru evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi
directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar, în anul şcolar 2021-2022.

Conform deciziei nr. 225/19.07.2022 - vicepreşedinte în comisia de organizare şi jurizare
Concursului naţional de literatură şi jurnalism sportiv „Un codei numit fair-play”, etapa judeţeană,
2022.

Membru în Comisia privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului
naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar,
sesiunea 2022, din centrul de concurs nr.1 – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad.

În data de 16 noimebrie 2021, am participat la trainingul pentru profesori pe tema „Predarea
şi învăţarea noţiunilor legate de refugiaţi”, organizat de Consiliul Naţional Român pentru
Refugiaţi.

În perioada 3-5 decembrie 2021, am participat la Simpozionul naţional de didactică „Două
decinii de reconfigurări în didactica limbii şi literaturii române. Tablouri de ansamblu”, ediţia a
XX-a, Cluj-Napoca.

Am fost membru în organizarea Concursului de recitare pentru elevii de liceu „Dacă
dragoste nu e, nimic nu e”, din cadrul proiectului interregional „Ai carte, ai parte!”

Am coordonat derularea proiectului „Ziua Naţională a lecturii” – 15 februarie 2022.
În perioada 28 martie – 2 aprilie 2022, am participat la întâlnirea din cadrul proiectului „Save

the Nature, Save Your Life”.
Am fost membru în echipa de jurizare a Concursului Naţional „Eco-darurile iepuraşului”,

ediţia a V-a, aprilie 2022.
Am fost membru în organizarea Concursului de scrieri pentru elevii de gimnaziu „Poveştile

cuvântului”, din cadrul proiectului interregional „Ai carte, ai parte!”
În perioada 3-8 mai 2022, am participat în calitate de mebru în Comisia centrală a

OLIMPIADEI NAŢIONALE INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI
RELIGIE – CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, secţiunea liceu, desfăşurată la
Baia Mare, jud. Maramureş.

În perioada 16-17 mai 2022, am participat la întâlnirea din cadrul proiectului Erasmus+
„Support Roma Children Integration via Multiliteracies and Multimodality for Language Learning
in Early Primary Education (RomaMultiLangPrimE)”.

În data de 26 mai 2022, am participat la evenimentul de multiplicare a rezultatelor obţinute
în cadrul proiectului Erasmus+ „Support Roma Children Integration via Multiliteracies and
Multimodality for Language Learning in Early Primary Education (RomaMultiLangPrimE)”.

III. ANALIZA REZULTATELOR LA EXAMENELE NAŢIONALE
Nivelul de pregătire al elevilor raportat la standarde:
Efortul depus de profesorii de limba şi literatura română este oglindit cel mai bine în

performanţele elevilor, atât la olimpiadele şi concursurile şcolare, cât, mai ales, la
examenele naţionale.

În cadrul inspecţiilor realizate în numeroase şcoli din judeţ s-a avut în mod constant în
vedere analiza comparativă a rezultatelor evaluării curente şi prin examene naţionale. Au fost
aplicate teste, s-a studiat atent notarea din cataloage. La nivelul clasei a VIII-a, la evaluarea
naţională, s-au constatat echilibru, obiectivitate şi chiar exigenţă sporită faţă de evaluarea
curentă. Rezultatele la bacalaureat, comparate cu notele obţinute în timpul liceului, au
evidenţiat, de asemenea, nivelul real de pregătire al elevilor la disciplina limba şi literatura
română. Este important de menţionat progresul evident înregistrat de elevi în comunicare.
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Desfăşurarea simulărilor pentru examenele naţionale: din 4 – 14 aprilie 2022 -
evaluarea naţionalǎ şi 28 martie – 14 aprilie 2022 – examenul naţional de bacalaureat.

Aceste simulǎri realizate la nivel naţional au fost mai eficient organizate fată de cele din
anul şcolar precedent şi, prin urmare, rezultatele obţinute au fost relevante pentru nivelul de
pregǎtire al elevilor la momentul respectiv şi au avut caracter stimulativ.
Observaţii privind noua programă:
1. Crearea unor premise pentru o concepţie curriculară unitară şi coerentă la nivelul întregului
învăţământ preuniversitar. Mai exact, în ciclul gimnazial este continuat modelul de proiectare
curriculară pe competenţe implementat deja în învăţământul primar.
2. Structurare din perspectiva modului în care fiecare disciplină de studiu poate contribui la
realizarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu.
3. Accentul este pus pe dobândirea de competenţe: în acest mod este depăşită abordarea
centrată exclusiv pe acumularea de cunoştinţe/conţinuturi ale învăţării, oferind elevilor
oportunităţi pentru transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de
viaţă.
4. Competenţele prevăzute pentru fiecare an de studiu sunt corelate cu o varietate de exemple
de activităţi de învăţare. În acest context, cadrele didactice au libertatea de a utiliza exemplele
de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le
înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă.
5. Conform Legii Educaţiei, programele şcolare acoperă doar 75% din timpul de predare-
învăţare-evaluare, cadrele didactice având în plus la dispoziţie 25% din timpul alocat
disciplinei pentru diversificarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare, în acord cu nevoile,
interesele şi aptitudinile fiecărui elev.
6. Noile programe şcolare reprezintă un sprijin consistent pentru cadrele didactice. Potrivit noii
structuri, secţiunea de sugestii metodologice este mai dezvoltată şi include recomandări
referitoare la proiectarea didactică, la strategiile didactice şi la metodele care contribuie
predominant la realizarea competenţelor. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele
didactice în utilizarea programei şcolare pentru realizarea activităţilor de predare-învăţare-
evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei şi cu particularităţile de vârstă ale elevilor.

La examenele naţionale, în rezultatele obţinute de elevi la limba si literatura română, s-a
înregistrat un procent apropiat atât mediei pe ţară, cât şi mediei generale pe judeţ. Procentajele
ridicate reflectǎ atât calitatea muncii profesorilor de limba si literatura română din şcolile
gimnaziale şi licee, cât şi interesul elevilor pentru studierea acestei discipline fundamentale.

EVALUAREA NAŢIONALĂ

Subiectele elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare si Examinare, au fost
formulate clar şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională. Ca şi
modelele postate pe site-ul ministerului în toamnă, subiectele au permis rezolvarea în 120 de
minute şi au avut, predominant, itemi ce au urmărit verificarea atingerii standardelor de
performanţă pentru nivelul minim şi mediu; numărul itemilor cu grad sporit de dificultate a fost
mic.

Proba s-a susţinut în toate unitǎţile şcolare desemnate centre. Profesorii evaluatori au
fost cadre didactice având cel puţin gradul II, selectate din rândul cadrelor didactice care fac
parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale. Evaluarea
s-a realizat conform baremului primit de la CNPEE, însă se constată, în continuare, deficienţe în
evaluare.

Total candidaţi înscrişi : 3276
Total candidaţi prezenţi: 3053
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Note
intre 1
si 1,99

Note
intre 2 si
2,99

Note
intre 3 si
3,99

Note
intre 4
si 4,99

Note
intre 5
si 5,99

Note
intre 6
si 6,99

Note
intre 7
si 7,99

Note
intre 8
si 8,99

Note
intre 9
si 9,99

Note
de
10

33 110 157 168 544 467 509 554 489 22

Situaţia în urma contestaţiilor depuse:
TOTAL 134

Mărite ≤1 77
1p – 1,99p 0
2p – 2,99p 0
≥3p 0

Micşorate ≤1 48
1p – 1,99p 1
2p – 2,99p 0
≥3p 0

Nemodificate 8

Concluzii
Rezultatele reflectă un nivel bun de pregătire al elevilor.

Chiar dacă rezultatele evaluării naţionale reflectă în mod real nivelul de pregătire al
elevilor, există resurse insuficient exploatate de îmbunătăţire a acestora: o organizare mai
eficientă a lecţiilor, o monitorizare permanentă a pregătirii pentru examen, aplicarea de
programe ameliorative.

Examenul naţional de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie:

Total candidaţi înscrişi : 2690
Total candidaţi prezenţi: 2537
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Din care cu note Număr
de

candidati
respinsi

Număr
candid
ati

neprez
entati

Număr
candid
ati

elimina
ti

5 - 5.99
Incepat

or
Calif.

6 - 6.99
Mediu

7 - 7.99
Avansat

8 - 8.99
Experim.

9 - 9.99
- 10

Zi Oblig. A)
Limba
română Comp. 2280

2242
(100%) 0 (0%)

165
(7,36%)

457
(20,38%)

1620
(72,26%) 0 (0%)

0
(0%) 0 (0%)

38
(1,67%) 0 (0%)

Seral
Oblig.

A)
Limba
română

Comp.
7 5 (100%) 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%)

0
(0%) 0 (0%)

2
(28,57%) 0 (0%)

Frecvenţă
redusă

Oblig.
A)

Limba
română

Comp.
5 5 (100%) 0 (0%) 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 0 (0%)

0
(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba A) 2292
2252
(100%) 0 (0%)

168
(7,46%)

463
(20,56%)

1621
(71,98%) 0 (0%)

0
(0%) 0 (0%)

40
(1,75%) 0 (0%)

Zi

Oblig.

E)a)
Limba
română Scris 2280

2044
(91,99%)

497
(24,32%)

448
(21,92%)

357
(17,47%)

372
(18,2%)

357
(17,47%)

13
(0,64
%)

178
(8,01%)

58
(2,54%) 0 (0%)

Seral
Oblig.

E)a)
Limba
română Scris 7 2 (50%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

0
(0%) 2 (50%)

3
(42,86%) 0 (0%)

Frecvenţă
redusă

Oblig.
E)a)

Limba
română Scris 5 2 (40%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

0
(0%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba E)a) 2292
2048

(91,8%)
500

(24,41%)
449

(21,92%)
357

(17,43%)
372

(18,16%)
357

(17,43%)

13
(0,63
%) 183 (8,2%)

61
(2,66%) 0 (0%)
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Situaţia în urma contestaţiilor depuse:

Mărite - REAL

≤1 143
1p – 1,99p 34
2p – 2,99p 0

≥3p 0
Nemodificate 13

Mărite - FILOLOGIE

≤1 27
1p – 1,99p 8
2p – 2,99p 0

≥3p 0
Nemodificate 2

Micşorate (REAL)

≤1 104
1p – 1,99p 7
2p – 2,99p 0

≥3p 0

Micşorate (UMANIST)

≤1 7
1p – 1,99p 1
2p – 2,99p 0

≥3p 0
Nr. contestaţii :

Real 45
Umanist 301
TOTAL 346

În urma contestaţiilor, 35 de elevi au obţinut nota 5 – 32 – real, 3 umanist - (3,60-5,00)
şi doi elevi au obţinut nota 10 (9,35-10) – profil real.

În urma contestaţiilor, 8 elevi au obţinut note sub 5 (1 – umanist; 7 - real).



57

Examenul naţional de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie:
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Din care cu note Număr de
candi-dati
respinsi

Număr
candidati

neprezentati

Număr
candi-
dati
elimi-
nati

5 - 5.99
Incepator
Calif.

6 - 6.99
Mediu

7 - 7.99
Avansat

8 - 8.99
Experim.

9 -
9.99 10 Admis

Zi Comp. 816
777

(100%) 0 (0%)
267

(34,36%)
305

(39,25%)
205

(26,38%) 0 (0%) 0 (0%)
692

(89,06%) 0 (0%) 39 (4,78%) 0 (0%)

Seral Comp. 20
18

(100%) 0 (0%)
7

(38,89%)
5

(27,78%)
6

(33,33%) 0 (0%) 0 (0%)
18

(100%) 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%)
Frecvenţă
redusă Comp. 11

11
(100%) 0 (0%)

5
(45,45%)

4
(36,36%)

2
(18,18%) 0 (0%) 0 (0%)

11
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba A) 847
806

(100%) 0 (0%)
279

(34,62%)
314

(38,96%)
213

(26,43%) 0 (0%) 0 (0%)
721

(89,45%) 0 (0%) 41 (4,84%) 0 (0%)

Zi Scris 816
645

(86,81%)
405

(62,79%)
172

(26,67%)
51

(7,91%)
17

(2,64%) 0 (0%) 0 (0%)
424

(65,74%)
98

(13,19%) 73 (8,95%) 0 (0%)

Seral Scris 20
15

(93,75%) 12 (80%) 3 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
15

(100%) 1 (6,25%) 4 (20%) 0 (0%)
Frecvenţă
redusă Scris 11 6 (60%)

5
(83,33%)

1
(16,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 4 (40%) 1 (9,09%) 0 (0%)

TOTAL proba E)a) 847
666

(86,61%)
422

(63,36%)
176

(26,43%)
51

(7,66%)
17

(2,55%) 0 (0%) 0 (0%)
445

(66,82%)
103

(13,39%) 78 (9,21%) 0 (0%)
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Situaţia în urma contestaţiilor depuse:
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Din care cu note

Număr
de

candi-
dati res-
pinsi

Număr
candi-
dati

nepre-
zentati

Număr
candi-
dati
elimi-
nati

5 - 5.99
Incepator
Calif.

6 - 6.99
Mediu

7 - 7.99
Avansat

8 - 8.99
Experim.

9 -
9.99
-

10 Admis

Zi A) Comp. 816
777

(100%) 0 (0%)
267

(34,36%)
305

(39,25%)
205

(26,38%)
0

(0%)
0

(0%)
692

(89,06%) 0 (0%)
39

(4,78%) 0 (0%)

Seral A) Comp. 20
18

(100%) 0 (0%)
7

(38,89%)
5

(27,78%)
6

(33,33%)
0

(0%)
0

(0%)
18

(100%) 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%)
Frecv.
redusă A) Comp. 11

11
(100%) 0 (0%)

5
(45,45%)

4
(36,36%)

2
(18,18%)

0
(0%)

0
(0%)

11
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba A) 847
806

(100%) 0 (0%)
279

(34,62%)
314

(38,96%)
213

(26,43%)
0

(0%)
0

(0%)
721

(89,45%) 0 (0%)
41

(4,84%) 0 (0%)

Zi E)a) Scris 816
641

(86,27%)
399

(62,25%)
174

(27,15%)
50

(7,8%)
18

(2,81%)
0

(0%)
0

(0%)
424

(66,15%)
102

(13,73%)
73

(8,95%) 0 (0%)

Seral E)a) Scris 20
15

(93,75%) 12 (80%) 3 (20%) 0 (0%) 0 (0%)
0

(0%)
0

(0%)
15

(100%)
1

(6,25%) 4 (20%) 0 (0%)
Frecv.
redusă E)a) Scris 11 6 (60%)

5
(83,33%)

1
(16,67%) 0 (0%) 0 (0%)

0
(0%)

0
(0%) 6 (100%) 4 (40%)

1
(9,09%) 0 (0%)

TOTAL proba E)a) 847
662

(86,09%)
416

(62,84%)
178

(26,89%)
50

(7,55%)
18

(2,72%)
0

(0%)
0

(0%)
445

(67,22%)
107

(13,91%)
78

(9,21%) 0 (0%)
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Mărite - REAL

≤1 23
1p – 1,99p 1
2p – 2,99p 0

≥3p 0
Nemodificate 8

Mărite - FILOLOGIE

≤1 3
1p – 1,99p 0
2p – 2,99p 0

≥3p 0
Nemodificate 0

Micşorate
(REAL)

≤1 30
1p – 1,99p 1
2p – 2,99p 0

≥3p 0

Micşorate
(UMANIST)

≤1 2
1p – 1,99p 0
2p – 2,99p 0

≥3p 0
Real 35

Umanist 33
TOTAL 68

Măsuri întreprinse în urma examenului de bacalaureat:
A fost realizată analiza SWOT a examenului de bacalaureat la nivelul judeţului, fiecare

unitate de învăţământ urmând să realizeze o analiză similară la nivelul şcolii.
În anul şcolar 2022-2023 ar trebui să se deruleze în continuare activităţi de formare,

privind procesul de predare-învăţare-evaluare, în raport cu nivelul competenţelor generale şi
specifice dobândite de elevi pe parcursul şcolarizării. Consiliile profesorale şi colectivele de
catedră vor lua în discuţie rezultatele obţinute de către elevi cu exemplificări concrete. Se va
avea permanent în vedere parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de
bacalaureat la disciplina limba şi literatura română.

Concluzii:
Apreciem că rezultatele examenului reflectă în mod real nivelul pregătirii absolvenţilor

de liceu, existând însă resurse insuficient exploatate de îmbunătăţire a acestora: o mai bună
consiliere, a elevilor în scopul înţelegerii scopului acestui tip de evaluare externă, monitorizare
permanentă a pregătirii pentru examen, organizarea mai eficientă a lecţiilor, analiza periodică
a nivelului atingerii standardelor.

Examenul naţional de titularizare

Examenul scris a fost organizat la nivel naţional, cu responsabilitate maximă şi cu
exigenţă. Subiectele au vizat pregătirea ştiinţifică şi metodică a candidaţilor. La disciplina
limba şi literatura română s-au înscris 39 de candidaţi la etapele specifice examenului naţional
de titularizare în învăţământ, un candidat fiind absent la proba scrisă.
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Note
1-1,99

Note
2-2,99

Note
3-3,99

Note
4-4,99

Note
5-5,99

Note
6-6,99

Note
7-7,99

Note
8-8,99

Note
9-9,99

Note
10

0 1 2 1 6 8 14 5 1 0

2. Examenul naţional de definitivare în învăţământ

Examenul scris a fost organizat la nivel naţional, cu responsabilitate maximă şi cu
exigenţă, conform legislaţiei în vigoare.

La disciplina limba şi literatura română s-au înscris 4 candidaţi la etapele specifice
examenului naţional de definitivare în învăţământ.

Note
1-1,99

Note
2-2,99

Note
3-3,99

Note
4-4,99

Note
5-5,99

Note
6-6,99

Note
7-7,99

Note
8-8,99

Note
9-9,99

Note
10

0 0 0 0 0 1 2 1 0 0

IV. ANALIZA ACTIVITĂŢII

Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea online)
➢ Utilizarea, în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română, a unor materiale

electronice/conţinuturi digitale (ebook, audiobook, secvenţe audio-video, ecranizări după
opere literare etc.);

➢ Folosirea unor instrumente moderne/aplicaţii/softuri în lecţiile de limba şi literatura română,
atât în predare-învăţare, cât şi în evaluare (Kahoot, Calamèo, Padlet, Quizziz etc.);

➢ Desfăşurarea unor lecţii cu caracter transcurricular şi interdisciplinar, atât la nivel
gimnazial, cât şi liceal (spre exemplu, dezbateri, ateliere de film, vizite virtuale la muzee şi
case memoriale etc.);

➢ Realizarea unor activităţi remediale, pedagogice, de consiliere, inclusiv online, în unităţile
de învăţământ beneficiare ale proiectului ROSE, iar la nivel gimnazial – Programul
naţional de tip pilot „Şcoală după şcoală” pentru elevii de până la clasa a VIII-a inclusiv;

➢ Publicarea de către profesorii de limba română a unor lucrări cu caracter aplicativ privind
educaţia on-line, cu modele de practici din cadrul lecţiilor de limba şi literatura română;

➢ Organizarea unor concursuri/ festivaluri/ simpozioane în mediul online în primul semestru
şi în format fizic în cel de-al doilea semestru;

➢ Promovarea exemplelor de practici didactice online, prin publicarea de către profesorii de
limba română a unor articole pe site-uri/platforme naţionale;

➢ Publicarea volumului „Exemple de bune practici pentru orelor de limba şi literatura română
- Materiale prezentate în cadrul cercurilor pedagogice de limba şi literatura română
organizate la nivelul judeţului Arad, în anul şcolar 2021-2022”, organizate în colaborare cu
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi Centrul Judeţean de Excelenţă Arad,
ISBN - 978-973-0-35903-9, Arad, 2022;

➢ Desfăşurarea unor activităţi de formare prin Programul de formare continuă Curriculum
relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED, prin oferta de formare a CCD Arad ;
Program de formare continuă în vederea constituirii corpului de profesori evaluatori pentru
examenele şi concursurile naţionale (CPEECN), Programul de pregătire pentru profesorii
debutanţi care se pregătesc pentru a susţine examenele de definitivat şi titularizare,
Abordarea didactică privind elementele de construcţie a comunicării.
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Exemple de practică defectoasă la nivelul disciplinei
➢ Slabe competenţe ale unor cadre didactice privind folosirea noilor tehnologii;
➢ Lipsa semnalului la internet în unele şcoli ceea ce adeterminat imposibilitatea desfăşurării

orelor online;
➢ Insuficienta manifestare a creativităţii pedagogice în vederea creşterii motivaţiei elevilor

pentru învăţare;
➢ Unele cadre didactice nu folosesc platforme eLearning dedicate, cu conţinuturi specifice

disciplinei.

Măsuri preconizate pentru asigurarea managementului calităţii procesului educaţional
la nivelul disciplinei limba şi literatura română
- realizarea consfătuirilor cu cadrele didactice (gimnaziu şi liceu);
- realizarea, conform graficelor, a unor intâlniri eficiente cu membrii Consiliului Consultativ, cu
profesorii metodişti şi cu şefii cercurilor pedagogice;
- eficienticizarea comunicării între inspectorii de specialitate şi profesorii de limba română prin
intermediul internetului;
- pregǎtirea profesorilor în vederea îndeplinirii calităţii de evaluatori la examenele naţionale,
prin organizarea cursurilor de formare;
- realizarea unor inspecţii de specialitate în care sǎ se urmărească prioritar modul de
întocmire a planificărilor, modul de pregǎtire si desfăşurare a lecţiilor de: opţional, studiu de
caz, limba şi literatura română la clasa a VIII-a, a IX-a şi clasa a XII-a.
- monitorizarea modului în care sunt realizate momentul ortografic şi secvenţele de lectură în
lecţii;
- monitorizarea modului în care sunt realizate pregătirile suplimentare remediale, pentru
performanţă şi în vederea examenelor;
- monitorizarea modului în care sunt parcurse programele şcolare, în special la elevii care
susţin examene naţionale;
-pregătirea elevilor capabili de performanţă.

Direcţii viitoare de acţiune la nivelul disciplinei
Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, centrat pe elev şi orientat spre

formarea competenţelor cognitive, acţionale, funcţionale, pragmatice; modernizarea
strategiilor educaţionale, a metodelor de instruire şi a resurselor didactice.

Sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic, prin informare şi
formarea continuă, în scopul valorificării şi stimulării creativităţii profesionale, prin asigurarea
unor servicii de consultanţă/de consiliere specializată, prin monitorizare, evaluare şi furnizare
a feedbackului, în domeniile: curriculum, didactica disciplinei, managementul colectivului de
elevi etc.

Optimizarea managementului informaţiei, prin realizarea unei baze de date care să
asigure accesul profesorilor de limba şi literatura română la resurse bibliografice şi resurse
media.

Abilitarea profesorilor evaluatori pentru examenele naţionale.
Facilitarea accesului elevilor la resursele educaţionale deschise, în vederea pregătirii

examenelor naţionale.

II. LIMBI MODERNE
În privinţa grupului de discipline limbi moderne studiate în unităţile de învăţământ din

municipiul şi judeţul Arad (limba engleză, limba franceză, limba germană, limba spaniolă şi
limba italiană), situaţia în anul şcolar 2021-2022 se prezintă astfel:
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Puncte tari :
⌑ încadrarea cu personal calificat;
⌑ documentele de macro şi microproiectare ale cadrelor didactice sunt bine întocmite şi

respectă reglementările în vigoare;
⌑ activitatea profesorilor metodişti, care contribuie atât la consilierea cadrelor didactice

debutante, cât şi a celor care susţin grade didactice;
⌑ interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă (grade didactice/masterat/doctorat);
⌑ utilizarea metodelor didactice moderne în predarea-învăţarea disciplinelor din aria

curriculară limbă şi comunicare şi a mijloacelor TIC în scopul dezvoltării competenţelor
generale;

⌑ predarea-învăţarea activ-participativă, prin care elevii devin parteneri de dialog în actul
didactic, sunt implicaţi şi responsabilizaţi în permanenţă, învaţă prin descoperire şi
conexiune;

⌑ derularea unor planuri de măsuri, la nivel judeţean, pentru îmbunătăţirea rezultatelor
elevilor la examenele naţionale;

⌑ organizarea unor programe de formare continuă acreditate, la nivel naţional - CRED;
⌑ implementarea unor proiecte şi realizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul

noilor tehnologii.
Puncte slabe :
⌑ profesorii titularii sau suplinitori care au norma didactică în două sau mai multe unităţi de

învăţământ, care fac dificilă conceperea unui orar echilibrat;
⌑ reticenţa unor cadre didactice cu privire la desfăşurarea procesului instructiv-educativ în

mediul on-line;
⌑ menţinerea caracterului expozitiv al lecţiilor, centrate pe transmitere de informaţii teoretice;
⌑ instabilitatea profesorilor suplinitori pe catedrele din unităţile şcolare, mai ales în mediul

rural;
⌑ supraîncărcarea fişei postului cadrelor didactice.
⌑ dezinteresul pentru utilizarea de material didactic modern/digital;
⌑ recurgerea exclusivă la manual, în detrimentul unor resurse informaţionale uşor de

accesat;
⌑ existenţa unor cadre didactice care nu deţin competenţe de operare pe calculator;
⌑ insuficienta manifestare a creativităţii pedagogice în vederea creşterii motivaţiei elevilor

pentru învăţare;

ASPECTE CANTITATIVE
În anul şcolar 2021-2022, în municipiul şi judeţul Arad şi-au desfăşurat activitatea 570

cadre didactice de limbi moderne, dintre care 398 cadre didactice la limba engleză, 143 cadre
didactice la limba franceză, 35 cadre didactice la limba germană, 2 cadre didactice la limba
spaniolă şi 1 cadru didactic la limba italiană. Catedrele din fiecare unitate de învăţământ au
fost constituite pe baza planurilor-cadru de învăţământ în vigoare pentru anul şcolar 2021-
2022, fiind formate -aproape în totalitate- din cadre didactice calificate. Doar în mediul rural,
există cadre didactice necalificate la limba franceză.

Documentele responsabililor de catedră atestă că profesorii din majoritatea unităţilor de
învăţământ îşi desfăşoară activitatea didactică cu conştiinciozitate, participând la şedinţele
comisiilor metodice din care fac parte.

ASPECTE CALITATIVE
1. Calitatea proiectării didactice şi a activităţilor consecvente

Marea majoritate a profesorilor de limbi moderne acordă o atentie deosebită proiectării
didactice, dând dovadă de creativitate, flexibilitate şi rigurozitate. Proiectarea didactică este în
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general realizată în conformitate cu programele şcolare în vigoare, fiind percepută ca o
acţiune continuă ce presupune stabilirea sistemului de relaţii şi dependenţe între conţinutul
ştiinţific vehiculat, obiectivele operaţionale şi strategiile de predare, învăţare şi evaluare.

2. Calitatea orelor/activităţilor asistate şi observaţii în urma inspecţiilor la clasă
Inspecţiile şcolare au, fără îndoială, un efect benefic asupra procesului instructiv-

educativ, asupra tuturor factorilor implicaţi în educaţie. În primul rând, ele contribuie la
eliminarea prejudecăţilor, conform cărora, în mediul rural, profesorii nu beneficiază de
material uman performant şi nu sunt interesaţi să se ralieze la nou, la ceea ce este viabil şi
necesar astăzi.

Un al doilea aspect care trebuie menţionat este faptul că profesorii îşi updatează şi
selectează cu mai multa grijă metodele, tehnicile şi procedeele de predare când se aşteaptă
să fie inspectaţi, iar elevii sunt în general încurajaţi să contribuie la prestigiul şcolii de care
aparţin şi să performeze la maximum. Din păcate, în multe cazuri, acest lucru se întâmplă
doar pe durata inspecţiei şcolare şi de aceea rezultatele şcolare sunt sporadice,
nesustenabile.

Un alt aspect evidenţiat este suficienţa unor cadre didactice, atât debutante cât şi
experimentate, care, beneficiind de clase de elevi deja antrenaţi pentru performanţă, se
complac într-o manieră de predare ultra-tradiţionalistă, atingându-şi obiectivele pe termen
scurt (durata unei lecţii), ignorând total efectele acestei abordări pe termen lung (plictiseală,
dezinteres, respingere, regres). Obligativitatea de a participa la un curs de predare a limbii
engleze, o dată la 2-3 ani, pentru toate cadrele, indiferent de vârstă, grad, număr de credite
realizate, poate contribui la scurtcircuitarea acestei abordări. În aceeasi notă trebuie privită şi
implicarea reală a responsabililor de catedră, a directorilor în modul în care se predau limbile
moderne în şcoli.

IMPLICARE IN ACTIVITATI EXTRACURRICULARE
Cadrele didactice de limbi moderne s-au implicat în diverse activităţi

extracurriculare:concursuri, excursii tematice, serbări şcolare şi acţiuni în cadrul unor proiecte
locale sau internaţionale. Astfel, majoritatea cadrelor didactice au organizat activităţi prilejuite
de Ziua Europeană a Limbilor, Ziua Mondială a Educaţiei, Zilele Internaţionale ale
Francofoniei sau Ziua Europei. De asemenea, profesorii au organizat activităţi legate de
Halloween, Valentine’s Day, Oktober Fest, Crăciunul în Europa, concursuri interjudeţene
(Public Speaking), olimpiada naţională de limba engleză, olimpiada naţională de limba
franceză şi olimpiada internaţională de limba germană.

CALITATEA PROIECTARII C.D.Ş-URILOR
În proiectarea C.D.Ş.-urilor, avizate de IŞJ Arad, profesorii de limbi moderne au avut în

vedere reglementările în vigoare cu privire la structura şi conţinutul acestora. Astfel, fiecare
C.D.Ş –disciplina nouă - a fost însoţit de o programa şcolară, incluzând o notă de prezentare,
un argument (consideraţii referitoare la necesitatea, utilitatea şi relevanţa opţionalului)
menţionarea competenţelor specifice avute in vedere, o listă de conţinuturi, valori şi atitudini,
sugestii metodologice, modalităţi de evaluare şi bibliografie.

APRECIERI GENERALE ASUPRA FORMARII INIŢIALE A PROFESORILOR DE LIMBI
MODERNE

Referitor la formarea iniţială a profesorilor de limbi moderne, trebuie menţionat faptul
ca ea este - în mare parte - deficitară. Modulele de practică pedagogică pe care le parcurg
studenţii în facultate nu reuşesc să-i pregătească pentru realităţile întâlnite la clasă. Unii
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profesori debutanţi, conştienti de acest lucru participă la diverse cursuri de formare prin CCD
şi ISJ Arad.

APRECIERI PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI CONSULTATIV AL DISCIPLINEI
Consiliul consultativ al disciplinei limbi moderne, format din 18 cadre didactice

(profesori de limba engleză, franceză şi germană), este perceput la nivel judeţean ca resursă
pricipală de consiliere din punct de vedere metodic şi ştiinţific. În anul şcolar 2021-2022,
membrii consiliului şi-au focalizat atenţia asupra măsurilor destinate îmbunătăţirii predării
limbilor străine şi promovării unor metode moderne. Consiliul şi-a desfăşurat activitatea
conform planificării, îndeplinindu-şi cu promptitudine şi profesionalism atribuţiile. Membrii
consiliului consultativ s-au implicat în planificarea şi derularea reuniniunilor cercurilor
pedagogice, au contribuit la evaluarea candidaturile profesorilor care şi-au depus dosare
pentru obţinerea gradaţiei de merit.

APRECIERI PRIVIND ACTIVITATEA METODIŞTILOR DISCIPLINEI
În anul şcolar 2021-2022 la nivelul inspectoratului au funcţionat un număr de 16

profesori metodişti, 11 pentru limba engleză, 3 pentru limba franceză şi 2 pentru limba
germană. Ei şi-au îndeplinit atribuţiile incluse în fişa postului. Pe lângă inspecţiile efectuate la
clasă la profesorii înscrişi la gradele didactice, ei s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea
doverselor activităţi desfăşurate la nivelul disciplinelor, în evaluarea inspecţiei la clasă pentru
profesorii candidaţi la titularizare precum şi în evaluarea probei practice orale pentru ocuparea
posturilor vacante cu clase speciale –limbi străine cu program intensiv şi bilingv.

MODALITATILE SPECIFICE DE MONITORIZARE A ACTIVITATII DIDACTICE LA LIMBI
MODERNE
1.Cercuri pedagogice

În anul şcolar 2021-2022, cercurile pedagogice şi cursurile de formare şi perfecţionare
a cadrelor didactice s-au desfăşurat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Alexandru
Gavra” Arad, în format online, conf. Ordinului nr. 4862 din 08.07.2020 privind instituirea unor
măsuri de sprijin pentru personalul didactic în învăţământul preuniversitar, susţinute prin
activităţi de formare continuă, organizate şi desfăşurate prin casele corpului didactic – CCD –
în scopul asigurării calităţii procesului de predare – învăţare – evaluare, inclusiv în sistem
blended learning şi online, în contextul pandemiei COVID-19, respectând formatul cursurilor/
activităţilor de formare prezentate în oferta CCD Arad.

1. Limba engleză Sem I. 23.11.2021 Stimulating creativity in classroom (grades 5-8)
15.00-16.30 Google meet Stoica Simona ISJ Arad, CCD Arad

2. Sem II. 11.05.2022 Stimulating creativity in classroom (grades 9-12)17.30-19.00 Google
meet Stoica Simona ISJ Arad, CCD Arad
3. Limba germană Sem I. 25.11.2021 Limba germana, predarea si invatarea digitalizata
Digitale tools im online - und analogen unnterricht: padlet und andere apps im
deutschunterricht 14.00-16.00 Google meet Chiş Lavinia, Raab Melania, Bun Ildiko,
Rusu daniela ISJ Arad, CCD Arad
4. Sem II.06.05.2022 Ideenwerkstatt: erfahrungsaustausch 14.00-16.00
Google meet Chiş Lavinia, Raab Melania Rus Daniela ISJ Arad, CCD Arad
5. Limba franceză Sem I. 25.11.2021 de la universitar la pre-universitar – metode şi tehnici
de lucru în predarea Limbii franceze. Oportunităţi de promovare a Limbii franceze – table
ronde 16.30-17.00 Google meet Alexandra Blaga Cristina Preda Vlad Roxana ISJ Arad CCD
Arad UVT
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6. Sem II. 21.03.2022 Projects scolaires – exemples de bonnes practiques 15.00-16.00
Google meet Alexandra Blaga Cristina Preda ISJ Arad CCD Arad

Formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Profesorii de limba engleză, franceză şi germană din şcolile arădene au participat la

diferite cursuri de formare, acreditate sau avizate, organizate în cadrul C.C.D. Arad sau sub
egida unor instituţii cum ar fi British Council, Goethe Institute, Cambridge English Assessment,
cursuri considerate eficiente de către participanţi şi formatori.

Program de formare continuă în vederea constituirii corpului de profesori evaluatori
pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN) – sesiunea 2

Programul de pregătire pentru profesorii debutanţi care se pregătesc pentru a susţine
examenele de definitivat şi titularizare :

- Limba engleză : 26-28.05.2022
- Limba franceză : 18.05.2022
- Limba germană : 24.05.2022
Curs de pregătire pentru debutanţi, susţinut de Monica Borş, 23.05.2022

Inspecţii de specialitate realizate în anul şcolar 2021-2022:
Inspecţiile şcolare sunt o altă oportunitate de a monitoriza şi îndruma cadrele didactice

aflate în primii an de învăţământ. Pe parcursul inspecţiilor şcolare, cadrele didactice au fost
bine pregătite, dând dovadă că stăpânesc noţiunile teoretice, dar şi o abordare interculturală
şi uneori interdisciplinară a noţiunilor. Împreună cu echipa de profesori metodişti de limba
engleză, franceză şi germană, în anul şcolar 2021-2022 au foat efectuate inspectii de
specialitate după cum urmeaza:

Definitivat – 17
Gradul II 2023 - 11
Gradul II 2022 - 10
Gradul II 2024 - 16
Gradul I 2022 - 8
Gradul I 2023 - 12
Gradul I 2024 - 9
Gradul I 2025 - 10

APLICAREA NOULUI CURRICULUM PENTRU CLASA A IX-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-
2022

La ciclul gimnazial, programa şcolară în vigoare a fost reglementată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr.3393/ din 28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare
pentru învăţământul gimnazial, fiind aplicată gradual, începând cu clasa a V-a, din anul şcolar
2017-2018.

Rezultatele aplicării noului curriculum s-au văzut încă din clasa a V-a. Învăţarea
centrată pe competenţe a ajutat la formarea acestora progresiv, astfel încât la sfârşitul clasei
a IX-a elevii au dobândit achiziţii specifice nivelului B1 conform Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi. Noul curriculum pune accent pe folosirea funcţiilor limbii. Elevii au fost
încurajaţi să folosească limba engleză în contexte reale, concrete, de zi cu zi, care îi ajută în
situaţii obişnuite. Aceştia au dobândit competenţe reale de vorbire şi înţelegere a limbii
engleze, i-a ajutat să se exprime cu uşurinţă şi, mai ales, cu încredere în sine.

Noile conţinuturi au fost adecvate nivelului de vârstă, de înţelegere, de receptare a unei
limbi moderne de către elevii claselor a IX-a. Testele curente şi sumative au arătat rezultate
mai bune din partea elevilor faţă de cele aplicate generaţiei anterioare. Strategiile didactice se
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bazează acum mai mult pe interacţiunea directă elev - profesor şi urmăresc să stimuleze
interesul şi cunoaşterea limbii engleze

Avantaje :
- acces la experienţe de învăţare centrate pe formarea de competenţe,
- învăţarea centrată pe elev,
- fiecare elev progresează în propriul ritm, indiferent de dificultăţi, particularităţi sau dizabilităţi,
beneficiind de orele aflate la dispoziţia profesorului, folosite în avantajul progresului fiecărui
elev
- asumarea de către profesor a unor roluri complementare, cu accent pe consiliere şi mediere
(nu doar acela de a transmite informaţii)

ACTIVITATEA DE PREDARE - ÎNVĂŢARE REFLECTATĂ ÎN REZULTATELE EVALUĂRII
CURENTE ŞI PRIN EXAMENE NAŢIONALE

Efortul depus de profesorii de limbi moderne este oglindit cel mai bine în performanţele
elevilor, atât la concursurile şcolare, cât, mai ales, la examenele naţionale.

La concursul naţional în limba engleză Public Speaking, etapa judeţeană, au participat
56 de elevi la categoria 16-20 ani si 101 elevi la categoria 12-15 ani. Dintre aceştia 12 elevi
de la categoria de 16-20 de ani s-au calificat la etapa semifinală a concursului. Pentru
etapa finală a concursului Aradul a fost reprezentat de1 elev, eleva Raţiu Brianna Simina de
la Colegiul Naţional ”Moise Nicoară” Arad.

Concursul regional de Limba engleză pentru colegiile şi liceele tehnice, tehnologice şi
vocaţionale Hi! English a fost reluat în anul şcolar 2021-2022. Etapa judeţeană s-a desfăşurat
in data de 21 mai 2022 la Colegiul Economic Arad şi au participat 140 de elevi din judeţul
Arad. La etapa regională din data de 28 mai 2022, unde au participat elevi din judeţul Arad,
Timiş, Caraş şi Hunedoara s-au calificat 38 de elevi. Concursul regional de limba engleză
pentru şcolile tehnice, tehnologice si vocaţionale are ca obiectiv stimularea elevilor cu
performanţe şcolare din şcolile tehnice, tehnologice si vocaţionale, care pe lângă văditul
interes manifestat pentru specialitatea pe care o urmează, dovedesc aptitudini deosebite în
comunicarea orală şi scrisă în limba engleză. Standardele de performanţă se raportează la
Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Concursul regional de limba engleza pentru şcolile tehnice, tehnologice şi vocaţionale
urmăreşte să evalueze deprinderile de comunicare, de receptare şi de producere a mesajelor
scrise.

Tot în anul şcolar 2021-2022 a fost desfăşurat concursul judeţean în limba engleză A
winter’s Tale Story Competition, 2021-2022, la care au participat 546 de elevi din judeţul Arad.
Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII şi se urmăreşte exersarea competenţelor
lingvistice, dezvoltarea capacităţii de redactare a unor texte în limba engleză şi nu în ultimul
rând dezvoltarea interesului elevilor pentru studiul limbii engleze.

La Limba franceză a fost înfiinţată Asociaţia Profesorilor de Limba Franceză, filiala
Arad. Deasemenea s-a desfăşurat Concursul judeţean de materiale video MES LOISIRS,
MES PASSIONS, ediţia I, 2022, organizat de Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni –
Sucursala Arad.

Tot la Limba franceză, s-a desfăşurat Concusrul Şcolar Interjudeţean JE PARLE
FRANCAIS, organizat de Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, on line, în perioada
ianuarie-martie 2022.

RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE
În anul şcolar 2021-2022, au fost depuse spre evaluare un număr de 18 resurse

educaţionale deschise la Limba engleză şi limba franceză, propuse atât pentru ciclul primar,
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gimnazial dar şi pentru liceu. Materialele au fost evaluate de către membrii Consiliului
Consultativ, iar în urma evaluării au fost declarate admise 18 materiale.

4.5.4 Aria curriculară Matematică şi ştiinţe

În anul şcolar 2021-2022 încadrarea cu personal didactic calificat a fost foarte bună la
matematică, toate şcolile beneficiind de cadre didactice calificate. La fizică, chimie şi biologie
încă mai există şcoli în mediul rural care nu au reuşit să beneficieze de personal didactic
calificat, situaţie care se pare că nu poate fi rezolvată nici în viitor, din cauza numărului redus
de cadre didactice tinere şi calificate care să se îndrepte spre disciplinele fizică şi chimie, în
special.

Încadrarea cu personal didactic a fost, în anul şcolar 2021-2022, astfel: matematică
266 norme, fizică 118 norme, chimie 72 norme şi biologie 106 norme.

În anul şcolar trecut programa a fost respectată, iar modul de parcurgere al acesteia a
fost ritmic, chiar dacă predarea la clasă s-a făcut şi în modul online. Nu au fost sesizate
situaţii care să ducă la neîndeplinirea parcurgerii programelor şcolare.

În ceea ce priveşte proiectarea didactică, aceasta a fost realizată cu respectarea
actelor normative în vigoare, planificările calendaristice au fost întocmite de către majoritatea
cadrelor didactice conform cerinţelor actuale ale curriculum-ului şcolar.

Fiecare profesor a diversificat activităţile de învătare asociate fiecărei competenţe
specifice.

S-a constatat că există preocupare din partea multor cadre didactice de la aceste
discipline pentru a-şi pregăti lecţiile în aşa fel încât conţinuturile de predat să fie cât mai
accesibile elevilor şi pentru învăţarea în mediul online.

Aceste lucruri au fost constatate în urma inspecţiilor efectuate la clase, cât şi în urma
rezultatelor obţinute la evaluările şi la examenele naţionale.

Sunt şcoli unde performanţa este pe primul loc, asigurându-se ore de pregătire
suplimentară: Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”
Arad, Liceul Naţional de Informatică, Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad,
Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu şi Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad.

În urma inspecţiilor efectuate s-au constatat şi situaţii în care preocuparea pentru predarea
acestor discipline ar trebui îmbunătăţită, cum ar fi:
⌑ la fizică, chimie şi biologie se pune prea puţin accentul pe experimentul de laborator,

eventual experiment demonstrativ;
⌑ strategia didactică utilizată a pus în evidenţă personalitatea puternică a dascălului şi mai

puţin a elevului;
⌑ în general, fixarea cunoştinţelor s-a realizat prin întrebări recapitulative şi mai puţin prin

aplicaţii practice şi lucrări de laborator;
⌑ acordarea unui timp suficient elevilor de a analiza mai bine problemele propuse spre

rezolvare; datorită ritmului, uneori, prea alert, elevii înregistrează mecanic algoritmul de
rezolvare a problemelor şi a exerciţiilor de matematică, fizică, chimie, biologie;

⌑ analizarea textului unei probleme în vederea identificării căilor de soluţionare, utilizarea
unor metode diferite de rezolvare, utilizarea unor formule standardizate, transferul şi
extrapolarea soluţiilor unor probleme pentru rezolvarea altora; folosirea cunoştinţelor
pentru rezolvarea unor probleme cu caracter practic şi de laborator.

⌑ În acest sens au făcute o serie de recomandări:
⌑ îmbinarea eficientă a metodelor de predare-învăţare tradiţionale, cu metode interactive

precum: brainstorming-ul, metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme, învăţarea
prin descoperire, problematizarea, experimentul de laborator, etc.;
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⌑ adaptarea strategiilor didactice cu scopului lecţiei la particularităţile clasei de elevi;
⌑ utilizarea de strategii şi metode didactice asistate de calculator;
⌑ utilizarea platformelor de e-learning;
⌑ reintroducerea în circuitul şcolar a laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie care în unele

şcoli au fost transformate în săli de clase sau desfiinţate; în condiţiile în care spaţiul de
învăţământ permite, realizarea unor săli specializate care să conţiPUNCTE SLABE.

⌑ nă materialul didactic necesar disciplinelor fizică, chimie, biologie;
⌑ accent pe esenţializarea conţinuturilor; definiţiile se formulează cu ajutorul elevilor;
⌑ utilizarea pe o scară mai largă a reprezentărilor grafice şi a problemelor cu aplicaţii

practice;
⌑ realizarea unui portofoliu de materiale didactice şi de teste de evaluare iniţială, curentă,

sumativă, lucrări ale elevilor, în special referate ale unor lucrări practice de laborator, la
nivel de catedră;

⌑ utilizarea softului educaţional în lecţiile de matematică, fizică, chimie, biologie;
⌑ diversificarea mijloacelor de învăţământ şi găsirea unor mijloace simple, eventual chiar la

îndemâna elevilor;
⌑ organizarea la nivel de cerc a lecţiilor demonstrative cu utilizarea metodelor interactive şi

formare de competenţe la elevi;
⌑ lărgirea programului de asistenţe la ore a directorului la profesorii de matematică, fizică,

chimie şi biologie;
⌑ cursuri de formare pentru abilitare curriculară şi pentru dobândirea de abilităţi în evaluarea

corectă a elevilor la clasă şi la examenele naţionale.

În ceea ce priveşte atitudinea elevilor faţă de învăţare au fost făcute următoarele observaţii
şi recomandări:
⌑ elevii implicaţi în activităţile didactice au dovedit interes pentru asimilarea conţinuturilor

prezentate şi unii în mod special pentru activitatea online;
⌑ relaţiile dintre elevi şi profesori sunt relaţii de colaborare şi respect;
⌑ prezenţa elevilor la lecţiile susţinute în modul online a fost mai scăzută, pe de o parte ca

urmare a lipsei dispozitivelor de pe care să se conecteze la platforma şcolii, pe de altă
parte ca urmare a lipsei semnalului de internet, dar şi ca urmare a neconectării voluntare
a acestora la lecţiile organizate de către unităţile de învăţământ;

⌑ elevii răspund prompt şi cu responsabilitate solicitărilor cadrelor didactice;
⌑ având în vedere modul de desfăşurare a lecţiilor nu s-au putut evidenţia relaţii de

colaborare între elevi;
⌑ formarea profesorilor în managementul clasei de elevi şi a utilizării metodelor interactive.

Activitatea de inspecţie şcolară a fost realizată de către inspectorii şcolari şi profesori
metodişti, evaluatorii urmărind calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare, modul
realizării evaluării iniţiale şi a ritmicităţii evaluării, al respectării conţinuturilor propuse de
curriculum, relaţia profesor – elevi, implicarea profesorilor şi în activităţi extracurriculare şi
extraşcolare şi asigurarea unui act educaţional de calitate.

Pe baza celor constatate şi consemnate în rapoartele scrise se observă o creştere
calitativă a procesului de predare-învăţare, precum şi a calităţii documentelor proiective.
Majoritatea profesorilor asistaţi sunt interesaţi de aplicarea la clasă a unor strategii specifice
învăţământului modern, introducerea instrumentelor TIC în predare, aceasta demonstrând
permanenta lor pregătire metodică, care asigură succesul activităţilor didactice.
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De asemenea au fost inspectaţi şi profesori debutanţi de către metodiştii ISJ; aceştia
au fost evaluaţi la activităţi didactice, fiind apoi îndrumaţi în ceea ce priveşte întocmirea
corectă a documentelor curriculare şi folosirea eficientă a metodelor moderne de predare-
învăţare-evaluare.

Implicarea profesorilor la examene naţionale
La disciplina fizică la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, s-au înscris

69 candidaţi, dintre care 57 candidaţi au promovat proba, procentul de promovabilitate fiind de
82,61%.

La disciplina chimie la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, au fost
înscrişi 89 candidaţi,dintre care 80 au promovat proba, procentul de promovabilitate fiind de
89,89%.

La disciplina biologie la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, au fost
înscrişi 921 candidaţi dintre care 743 au promovat,procentul de promovabilitate fiind de
85,70%.

La disciplina matematică, la Examenul de Evaluare Naţională 2022, au fost înscrişi
3276 de candidaţi, dintre care 3040 s-au prezentat la examen. Dintre aceştia 2198 au luat
note peste sau egale cu 5, iar 30 de candidaţi au obţinut nota 10, rezultând astfel un procent
de 72,30% de note peste sau egale cu 5.

La disciplina matematică, la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, au
fost înscrişi 1865 candidaţi, dintre care 1755 s-au prezentat la examen şi 1360 au luat note
peste sau egale cu 5, rezultând astfel un procent de 77,49% de note peste sau egale cu 5.

Priorităţi pentru anul şcolar 2022 – 2023 la aria curriculară matematică şi ştiinţe şi
resurse necesare pentru realizarea priorităţilor identificate.

A. Calitatea activităţii de predare-învăţare

o Accentul activităţii inspectorilor şcolari să fie pus în mai mare măsură pe activitatea la
clasă a profesorilor.

o Monitorizarea în cadrul unităţii şcolare de către director a activităţii de predare-învăţare.
o Punctarea cadrelor didactice în grila de apreciere pentru gradaţia de merit să se facă în

funcţie de calitatea activităţii de predare - învăţare, a rezultatelor concrete la Olimpiade
şi concursuri şcolare şi nu a diverselor concursuri formale.

B. Activităţi metodice şi de formare

- Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de formare (ştiinţifice şi metodice) privind
didactica predării disciplinelor (pentru profesorii debutanţi) şi de instruire a profesorilor
evaluatori pentru examenele naţionale şi olimpiadele elevilor, a examenului de definitivat şi
a concursului de titularizare. La matematică şi fizică, activităţile metodice vor fi şi activităţi
de formare prin Casa Corpului Didactic.

C. Proiecte, programe, conferinţe

➢ Actualizarea permanentă a site-ului www.matearad.ro şi www.fizchimbio.ro.
➢ Organizarea pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar a unui program ce

urmăreşte dezvoltarea competenţelor de specialitate şi didactice: abordarea
interdisciplinară a activităţii didactice la aria curriculară matematică şi ştiinţe cu
valorificarea tehnologiei moderne de informare şi comunicare.

http://www.matearad.ro


70

➢ Elaborarea şi implementarea unor programe educaţionale de prevenire a
absenteismului/abandonului şcolar.

Remarcăm şi implicarea profesorilor în activităţi extracurriculare, preocuparea pentru
amenajarea de cabinete specializate şi asigurarea materialului didactic, iniţierea de proiecte
educaţionale şi de parteneriat cu diferite instituţii locale, naţionale şi internaţionale, precum şi
implicarea în activităţi sociale, cu caracter filantropic, concretizate în derularea unor proiecte
educaţionale şi parteneriate.

În anul şcolar 2021-2022 la nivelul ariei curriculare au activat profesori metodişti care
pe lângă inspecţiile la clasă, s-au implicat în monitorizarea debutanţilor, organizarea
concursurilor desfăşurate la nivel local şi judeţean şi în organizarea cercurilor pedagogice
zonale.

4.5.5. Aria curriculară Om şi societate GEOGRAFIE, ISTORIE, ŞI DISCIPLINE SOCIO-
UMANE

Calitatea proiectării şi a activităţilor didactice
În anul şcolar 2021-2022, în cadrul activităţii de îndrumare şi control derulată la nivelul
disciplinelor socio umane, istorie şi geografie efectuată de inspectorii şcolari şi profesorii
metodişti, s-a constatat:.
PUNCTE TARI:
➢ Forme de activitate diversificate
➢ Utilizarea ghidurilor metodice şi a Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului
➢ Utilizarea metodelor tradiţionale şi moderne/interactive
➢ Utilizarea platformelor de e-learning
➢ Interesul manifestat de profesori pentru propria dezvoltare profesională
➢ Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare desfăşurate în mediul online
PUNCTE SLABE.
➢ Formarea iniţială
➢ Proiectarea didactică standardizată
➢ Tratarea diferenţiată rămâne un obiectiv greu de realizat
➢ Evaluarea/notarea nu se realizează ritmic

Rezultatele obţinute de elevi în cadrul examenelor naţionale
La examenul de bacalaureat la disciplina geografie au fost înscrişi 1064 elevi,

promovabilitatea fiind de 93 %, iar media pe judeţ de 7,58.
Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat, disciplina geografie în perioada 2012-
2022

An şcolar Nr.candidaţi Candidaţi
respinşi

Promovabilitate
(%)

Media
generală

2011-2012 1843 88 95.2 7,25

2012-2013 1781 146 91.8 7.07

2013-2014 1521 108 92.5 7.03

2014-2015 1639 130 90.6 7.47

2015-2016 1432 101 92.7 7.38

2016-2017 1113 92 91,3 7.46
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2017-2018 1198 117 90.2 7.29

2018-2019 1151 104 90.9 7.42

2019-2020 1115 115 88.7 7.26

2020-2021 837 71 91.5 7.38

2021-2022 1064 73 93.0 7.58
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1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9.99 10
Teoretic 13 11 28 78 111 111 3 355
Tehnologic 56 71 98 107 91 54 0 477
Vocational 6 16 24 43 59 38 5 191
Absenţi 41

Promovabilitate Bacalaureat 2022
Disciplina GEOGRAFIE

Concluzii:
În anul 2022, la disciplina Geografie s-au înscris pentru a susţine proba cu 227 de

candidaţi mai mulţi decât în 2021, ceea ce ilustrează o atractivitate crescută a elevilor pentru
acestă disciplină.
Procentul de promovabilitate este mai mare decât în 2021: 93 % faţă 91.5% cu toate că au

fost un număr mai mare candidaţi, acest lucru demonstrând seriozitatea cadrelor didactice
care predau disciplina geografie şi interesul elevilor faţă de această disciplină.

Procentul candidaţilor respinşi este relativ mic: 7 %;
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La proba Ec) disciplina istorie au susţinut examenul un număr de 825 elevi (767 seria
actuală şi 58 seriile precedente), promovabilitatea fiind de 89,45% (90,77%).

Situaţia elevilor care au susţinut examenul de bacalaureat la disciplina Istorie,
jud. Arad – 2022

Distribuţia notelor la examenul de bacalaureat la istorie – 2022
Note Neprezentaţi 1-

4,99
5-
5,99

6-
6,99

7-
7,99

8-
8,99

9-
9,99 10

12 <5 <6 <7 <8 <9 <10 10
Nr.
note 75 223 112 127 133 215 59

% 1,45 9,10 23,27 12,73 11,88 13,82 22,55 5,20

În sesiunea august-septembrie 2022 au susţinut proba la disciplina istorie un număr de
58 de elevi. Dintre aceştia 5 nu s-au prezentat (8,63%), iar 41 au promovaţ (70,69%).
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Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat, disciplina istorie în perioada 2012-2022

An
şcolar

Nr.
candidaţi
înscrişi

Nr.
candidaţi
prezenţi

Respinşi Neprez. Eliminaţi Candidaţi
reuşiţi

Promova
-bilitate

1
(înscrişi)

Media
generală

Promova-
bilitate

(prezenţi)

%
Neprez.
din
total

înscrişi

2011-
2012 914 900 49 14 851 93,11 6,80 94,56 1,53

2012-
2013 872 866 102 6 2 762 87,39 6,65 87,99 0,69

2013-
2014 857 832 99 25 1 732 85,41 6,66 87,98 2,92

2014-
2015 927 905 48 22 857 92,45 6,77 94,70 2,37

2015-
2016 954 927 43 27 884 92,66 6,98 95,36 2,83

2016-
2017 775 749 76 26 1 672 86,71 7,37 89,72 3,35

2017-
2018 897 826 42 71 784 87,40 7,16 94,92 7,92

2018-
2019 801 782 61 19 721 90,01 6,98 92,20 2,37

2019-
2020 986 968 99 18 869 88,13 7,05 89,77 1,83

2021-
2022 825 813 75 12 738 89,45 7,13 90,77 1,45

La disciplinele socio-umane s-au înscris la proba E.d 355 elevi, atât din seria curentă,
cât şi din seriille anterioare, prezenţi fiind 348. Promovabilitatea a fost de 98,58%

Rezultate pe intervale de notare – discipline socio-umane – 2022

Note între Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
Total 5 28 31 45 76 142 26

Procente 1,41 % 7,93 % 8,78 % 12,75 % 21,52 % 40,22 % 7,36 %

Număr
candidaţi
înscrişi

Număr
candidaţi
reuşiţi

Număr
candidaţi
respinşi

Număr
candidaţi

neprezentaţi
Procent

promovabilitate
355 348 5 2 98,58%
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Grafic la socio-umane privind rezultatele pe intervale de notare – 2022

Concluzii:
În anul 2022, la disciplinele socio-umane au participat cu 32 de candidaţi mai puţini decât în

2021;
Dar există o creştere calitativă, deoarece procentul de promovabilitate este puţin mai mare

decât în 2021: 98,58 % faţă 96,36 %; aşadar, scăderea cantitativă este însoţită de o creştere
calitativă: participă cu 32 de candidaţi mai puţini, dar creşte cu 2,22 % procentul de
promovabilitate;

Procentul candidaţilor respinşi este foarte mic: 1,41 % în 2022, faţă de 3,63 % în 2021;
Coeficientul de mediocritate, exprimat prin procentul elevilor cu note mai mari de 5, dar mai

mici decât 7, este cu puţin mai mare decât anul trecut: 16,71 % în 2022, faţă de 13,74 % în 2021;
diferenţa nu este mare, dar una din cauze ar putea fi pandemia de Sars-Cov-2, care a afectat
procesul de învăţământ;

Dar se constată totuşi o creştere semnificativă a performanţelor de la vârf, deoarece a crescut
numărul notelor situate între 9 şi 10:

o cu note între 9 şi 10 au fost 151 de candidaţi în 2021, ceea ce a însemnat un procent de 40,70 %;
o iar cu note între 9 şi 10 au fost 168 de candidaţi în 2022, ceea ce înseamnă 47,59 %;

Note între 8 şi 10 au obţinut 244 de candidaţi în 2022, faţă de 236 de candidaţi în 2021, adică
mai mult de două treimi – 69,12 %; în 2021 acest procent era de 63,61 %.

Analiza comparativă a numărului de candidaţi care au optat pentru susţinerea
examenului de bacalaureat la disciplinele socio-umane, în judeţul Arad, în ultimii 10 ani anteriori,
adică între 2012 - 2021, ilustrează o creştere permanentă, de la un an la altul, a numărului de
candidaţi. Doar în acest an - 2022 - curba creşterii coboară, deoarece numărul de candidaţi
înscrişi în acest an la disciplinele socio-umane este de 355, iar în 2021 a fost de 391 candidaţi:

CANDIDAŢI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTAL 71 105 139 157 170 204 229 292 330 391 355
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Analiza rezultatelor elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare locale, judeţene
şi naţionale.

În anul şcolar 2021-2022, prin ordinul ME nr. 3123/2022 şi ordinul ME 5992/29.12.2021 au
fost reluate concursurile şi olimpiadele şcolare care au fost suspendate din cauza pandemiei
de Covid-19.

Astfel, la nivel de disciplinei geografie, au fost susţinute următoarele concursuri şcolare:
➢ Olimpiada de Geografie
➢ Mica Olimpiadă de Geografie „ Terra”.

La etapa judeţeană a olimpiadei de geografie, în judeţul Arad au fost înscrişi 67 de elevi,
din care 59 elevi participanţi.

Pentru etapa naţională a Olimpiadei de Geografie, desfăşurată la Bucureşti, s-au calificat
5 elevi de la următoarele şcoli: 4 elevi de la Colegiul Naţional “ Moise Nicoară” Arad şi 1 elev
de la Seminarul Teologic Ortodox Arad.
În clasamentul final pe judeţe la Olimpiada Naţională de Geografie Bucureşti – 2022, lotul
elevilor din judeţul Arad a ocupat un onorant loc 11 pe ţară cu o medie de 87.00 .

La etapa judeţeană a concursului şcolar Mica Olimpiadă de Geografie „ Terra” au fost
înscrişi 166 de elevi din care 159 au participat la concurs.

Pentru etapa naţională a concursului şcolar Mica Olimpiadă de Geografie „ Terra” s-au
calificat 15 elevi de la următoarele şcoli : 9 elevi de Colegiul Naţional "M. Nicoară" Arad, 3
elevi de la Colegiul Naţional ,,Preparandia - D. Ţichindeal" Arad, 1 elev de la Liceul Teoretic
Pâncota şi 2 elevi de la Liceul Teoretic”A. M. Guttenbrunn” Arad.

Au fost obţinute 1 premiul I, 6 premii II, 2 menţiuni şi 6 premii speciale.

Etapa judeţeană a olimpiadei de istorie (clasele VIII-XII) s-a desfăşurat la Colegiul Naţional
"Vasile Goldiş" Arad unde au participat 48 de elevi, 28 dintre ei obţinând premii şi menţiuni.

Clasa VIII IX X XI XII Total

Total elevi 8 10 6 8 16 48

Premii si Mentiuni 2 5 5 4 12 28
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La etapa naţională, desfăşurată la Târgu Mureş cei cinci elevi participanţi au obţinut o
menţiune (Colegiul Naţional ”Elena Ghiba Birta”) şi două premii speciale (Colegiul
Naţional ”Moise Nicoară”).

Formarea continuă a profesorilor din aria curriculară Om şi Societate
Formarea cadrelor didactice care ai predat geografie, istorie, discipline socio-umane

din judeţul Arad s-a realizat prin intermediul cercurilor pedagogice derulate prin Casa Corpului
Didactic ”Alexandru Gavra” Arad, prin programul de formare „Curriculum relevant, educaţie
deschisă pentru toţi-CRED” şi prin „Programul de formare pentru constituirea Corpului de
profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN)”.

4.5.6. Aria curriculară Tehnologii

CALITATEA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE

În activităţile de inspecţie şcolară au fost observate următoarele aspecte pozitive:
evaluarea a fost obiectivă, realizându-se adesea prin valorizarea sarcinilor de lucru
centrate pe competenţe şi abilităţi de ordin practic;
preocuparea cadrelor didactice privind conceperea demersului didactic în strânsă corelare
cu Standardul de pregătire profesională al calificării, axat pe unităţile de competenţe
certificabile;
existenţa portofoliilor cadrelor didactice;
utilizarea platformelor educaţionale pentru învăţarea online;

preocuparea profesorilor de informatică/T.I.C. pentru cunoaşterea prevederilor curriculum-
ului naţional, a implementării reperelor metodologice şi a prevederilor legislative în vigoare
proiectarea şi desfăşurarea unor lecţii de informatică/T.I.C., interesante şi atrăgătoare
pentru elevi, utilizând, eventual, şi site-ul informaticainscoli.ro
optimizarea activităţilor desfăşurate de către profesorii de informatică/T.I.C prin utilizarea
echipamentelor audio-video şi a unor platforme software
preocuparea profesorilor de informatică/T.I.C. pentru pregătirea elevilor de clasa a XII-a
pentru examenul de bacalaureat şi pentru atestatul de informatică.

Au fost semnalate şi neajunsuri, printre care:
➢ metodele de predare-învăţare sunt preponderent tradiţionale;
➢ număr mic de asistenţe la ore, în special la cadrele didactice necalificate.
➢ se regăsesc elevi care nu-şi îndeplinesc sarcinile în ceea ce priveşte învăţarea şi nu ating

nivele minimale de performanţă.
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➢ adaptarea greoaie a unor cadre didactice la noile metode impuse de învăţarea la distanţă,
în special în rândul cadrelor didactice care asigură pregătirea/instruirea practică;

➢ nu se utilizează şi stimulează suficient capacitatea de lucru în echipă în timpul realizării
lucrărilor practice;

➢ utilizarea sporadică a metodelor alternative de evaluare;
➢ elaborarea sporadică a fişelor de lucru pentru activităţile practice.
➢ strategiile de diferenţiere şi individualizare a elevilor sunt rareori utilizate;

NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI
Se remarcă pozitiv următoarele:
➢ nivelul de performanţă atins de elevi este în concordanţă cu descriptorii de performanţă ai

curriculumului naţional şi ai Standardelor de Pregătire Profesională;
➢ rezultatele elevilor la examenele naţionale se situează la nivelul mediei naţionale, foarte

bune la examenele de certificare a calificării profesionale şi modeste la examenul de
Bacalaureat

➢ pregătirea/Instruirea practică a elevilor s-a desfăşurat atât în atelierele / loturile şcolare cât
şi la agenţii economici cu care unităţile au încheiate convenţii de colaborare, pe baza
tabelelor nominale, sub supravegherea maiştrilor-instructori şi cu respectarea strictă a
normelor de igiena şi sănătatea muncii, până la începutul pandemiei.

Au fost sesizate şi aspecte care necesită activităţi de remediere:
➢ nu toate cadrele didactice pun accent pe dobândirea competenţelor din Standardele de

Pregătire Profesională (SPP), predominând preocuparea pentru parcurgerea conţinuturilor
prevăzute în programa şcolară;

➢ dotarea insuficientă cu mijloacele didactice necesare învăţării la distanţă, metodă tot mai
utilizată în contextul pandemiei cauzată de SARS-CoV2, îngreunează atingerea
standardelor propuse;

ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE
Cadrele didactice din aria curriculară Tehnologii au participat la cursuri de

perfecţionare realizate prin Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad şi prin
programele oferite de cele două universităţi arădene:Universitatea de Vest ”Vasile
Goldiş” Arad şi Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad.

Prin tematica stabilita la cercurile metodice s-a realizat perfecţionarea cadrelor didactice
de specialitate – asigurarea calităţii, învăţarea centrată pe elev, formarea în evaluare,ş.a.

La nivelul judeţului Arad, la disciplinele tehnologice funcţionează 4 cercuri pedagogice de
specialitate, organizate pe domenii de calificare şi patru cercuri pedagogice zonale.

La disciplinele ”Informatică” şi ”TIC” funcţionează patru cercuri pedagogice, unul pentru
informatică şi trei pentru TIC.

4.5.7. Aria curriculară Arte

În judeţul Arad în anul şcolar 2021 - 2022, din perspectiva calităţii educaţiei pentru
disciplinele artistice monitorizate prin inspecţia şcolară situaţia este bună, corpul profesoral
cuprinde profesori de educaţie plastică, educaţie vizuală, istoria artei, istoria muzicii,educaţie
muzicală, muzică instrumentală specializată (pian, corzi, corzi grave, instrumente de suflat-
lemn, instrumente de suflat-alamă, percuţie), canto, teorie, arta actorului, etc., calificaţi şi
necalificaţi/calificaţi în alte specializări, studenţi, titulari în mediul rural care au primit
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completare de catedră ore de educaţie plastică sau muzicală şi profesori asociaţi care sunt
renumeraţi în sistemul plata cu ora.

Competenţele cheie sunt necesare oricărei persoane, pe de o parte, pentru dezvoltare
şi împlinire personal, pentru inserţie profesională, pentru incluziune social şi cetăţenie activă,
pentru dezvoltarea durabilă şi pentru un stil de viaţă sănătos, iar pe de altă parte, pentru a
face faţă schimbărilor economice, sociale, culturale, infromaţionale. Este cunoscut faptul că
expunerea copilului la stimuli, cum ar fi imagine, sunet, atingere, gust şi miros conduce la
dezvoltarea sa motorie, emoţională, comportamentală, cognitivă şi socială. Muzica
influenţează activitatea cerebrală, iar experimentarea ei inteligentă (cum ar fi, de exemplu,
lecţiile de pian) poate crea premisele unei învăţări mai eficiente decât o simplăinstruire pe
calculator. Muzica - sufletul creativităţii, dezvoltă personalitatea, stima de sine şi abilităţile
sociale, reprezentând totodată limbajul prin care emoţiile profunde pot fi exprimate şi
communicate

Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului
de formare al elevului din ciclul gimnazial. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea
demersului didactic, pornind de la competenţe, permite accentuarea scopului pentru care se
învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. În urmă aplicării la clasă a
noului curriculum, mult mai bine structurat, s-a observant o mai mare dezvoltarea cognitive a
elevului. Urmărirea dezvoltării competenţelor a general o explorare a întregului univers a
elevului.

Astfel la încheierea ciclului gimazial la disciplina Educaţie muzicală,s-a observat că
elevii descifrau cu uşurinţă cântecele în tonalităţile învăţate. De asemenea puteau cu uşurinţă
să analizeze elemnetele de limbaj muzical din lucrările învăţate sau audiate, să diferenţieze
genurile muzicale. Elevii reuşesc să recunoască lucrări muzicale representative din creaţie
muzicală romaânească şi universal. Pot să emită unele păreri personale asupra operelor
muzicale audiate, atâat în cadul orelor de curs cât şi în cadrul concertelor din sălile de
spectacol. Elevii manifestă o deosebită plăcere în interpretarea cu expresivitate a pieselor
muzicale abordate.

În urma aplicării noului curriculum , am obţinut rezultate bune la majoritatea activităţilor
de învăţare, atât în perioada desfăşurării acestora online, cât şi la lecţiile cu prezenţă fizică în
şcoală. S-au utilizat preponderent strategii de învăţare prin descoperire, cu unele elemente
inductiv-deductive, după necesităţi, dar şi strategii algoritmice, în cazul studiului proporţiilor
corpului uman, în studiul compoziţiei decorative prin modificări succesive ale spaţiului şi la
învăţarea noţiunilor de reprezentare în perspectivă.

În cadrul acestor strategii, metodele şi procedeele folosite au fost diverse, cele mai
eficiente fiind observarea, demonstraţia practică însoţită de explicaţii, exerciţiul, lucrările
practice, proiectele, dar şi brainstormingul harta conceptuală şi metoda ciorchinelui, în special
la temele de design, toate adaptate la modalitatea de desfăşurare a activităţii: online sau cu
prezenţă fizică la şcoală.

Pentru activităţile online, ca suport în predare, au fost create materiale video/ tutoriale,
demonstraţii live, prezentări PowerPoint etc.Evaluarea s-a realizat pe baza lucrărilor practice
ale elevilor, fotografiate sau prezentate video şi încărcate pe platformele folosite pentru şcoala
online, în special Google Classroom, precum şi pe baza unor teste online. De asemenea, s-
au realizat expoziţii virtuale cu lucrările elevilor pe pagini special destinate.

În perioada cu prezenţă fizică la şcoală, rezultatele s-au evaluat în clasă, prin analiza
lucrărilor (inter-evaluare), dar şi prin postarea lucrărilor pe platformele educaţionale, pentru o
mai bună evidenţă a activităţii elevilor.
Elevii au manifestat interes pentru redarea unor aspecte ale realităţii (natura statică, figura
umană), pentru compoziţia decorativă cu modificări succesive ale spaţiului şi pentru aplicarea
unor teme de design grafic, vestimentar şi ambiental. Din cauza condiţiilor pandemice,
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anumite teme (de pildă cele referitoare la flashmob şi la reprezentaţia teatrală) au putut fi
realizate doar în mediul virtual.

Astfel, strategiile didactice adoptate au presupus includerea instrumentelor TIC în
predare, utilizarea aplicaţiilor destinate învăţării unui instrument muzical, cum ar fi: MusicTutor,
ProMetronom, Harmony Improviser, Ear Training, etc., dar şi a unor platforme specifice pentru
comunicare audio-vizuală, cu opţiuni de prezentare a unor materiale didactice în formate
electronice, cum ar fi Meet sau Zoom. Prin intermediul acestor instrumente a fost asigurată
predarea noilor cunoştinţe şi parcurgerea programei şcolare, precum şi evaluarea elevilor.
Evaluarea finală a avut loc fie sub forma unui recital online, inclusiv cu participarea părinţilor,
fie sub forma unor înregistrări a repertoriului sau evaluare în cadrul orei propriu-zise.
Colaborarea online s-a desfăşurat in parametri normali, rezultatele obţinute au fost foarte
bune, elevii dovedind multă creativitate şi pasiune în realizarea temelor în perioada de izolare
la domiciliu. Pentru a evidenţia exemplele de bună practică din perioada respectivă, s-au
realizat expoziţii online pe pagina şcolii cu lucrările cele mai reuşite pe care le-au realizat
elevii.

În scopul promovării educaţiei artistice s -au organizat expoziţii de către Colegiul de
Arte ”Sabin Drăgoi” Arad cu sprijinul Centrului Judeţean de Cultură Arad, concursuri de
specialitate precum : ”Fantasticul din mine şi din afara mea” – expoziţie cu participare
internaţională; concursul judeţean : ”Crăciun Fericit”, ”Paşti Fericit”, Concurs de muzică de
cameră ”Lang Tunde”; Concursul de pian ”Ecaterina Tulbure”, Concursul de studii Sabin
Drăgoi; Concursul de canto , teorie şi istoria muzicii ”Nicolae Brânzeu”; Concursul Naţional de
interpretare a muzicii româneşti Emil Monţia, ediţia II – online. Interes deosebit pentru
concursuri artistice au manifestat atât elevii cât şi profesorii din învăţământul de masă.

Tot în scopul susţinerii performanţei la disciplinele artistice s -a organizat la Arad faza
zonală a Olimpiadei de Interpretare instrumentală pentru elevii claselor III – VIII.

4.5.8. Aria curricualră Educaţie fizică şi sport

ASPECTE CANTITATIVE
În anul şcolar 2021-2022, în municipiul şi judeţul Arad şi-au desfăşurat activitatea 281

de cadre didactice la disciplina Educaţie fizică şi sport, dintre care 276 cadre didactice sunt
calificate (98,22 %);

În anul şcolar 2021-2022, a existat un număr de 34 cadre didactice debutante (12,09 %)
iar 127 cadre didactice (45,19 %) care deţin gradul didactic I;

Pe lângă inspectorul şcolar pentru educaţie fizică şi sport, au mai efectuat inspecţii
şcolare un număr de 10 profesori metodişti (cu care au avut loc 4 întâlniri de lucru), pentru un
total de 56 inspecţii (de specialitate, curente şi speciale);

Consiliul consultativ s-a întrunit în 6 şedinţe, conform planificării;
La nivelul municipiului (5) şi al judeţului Arad (7) au funcţionat în total 12 cercuri

pedagogice, fiecare cerc realizând câte două activităţi pe semestru.

ASPECTE CALITATIVE
Calitatea proiectării didactice şi a activităţilor consecvente
Proiectarea didactică este realizată în conformitate cu programele şcolare în vigoare, la

marea majoritate a cadrelor didactice. Cu mici excepţii (cu preponderenţă, în cazul cadrelor
didactice debutante) se poate observa un formalism la nivelul proiectării didactice: de
exemplu - planificările calendaristice şi proiectele pe unităţi de învăţare nu sunt percepute ca
reale instrumente de lucru.
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Calitatea orelor/activităţilor asistate
Pe parcursul anului şcolar, cu prilejul inspecţiilor realizate s-a constatat că, în general,

cadrele didactice care predau Educaţie fizică şi sport au o pregătire metodico - ştiinţifică bună.
O mare parte a unităţilor de învăţământ - mai ales cele din mediul rural - au o bază materială
destul de precară şi material didactic în număr insuficient.

Activităţi metodice realizate (cercuri, întâlniri metodice, abilitări curriculare,
sesiuni de formare etc.)

În anul şcolar 2021-2022, s-au realizat câte două reuniuni ale cercurilor pedagogice pe
semestru pentru fiecare din cele 5 cercuri pedagogice din municipiu şi 7 cercuri pedagogice
din judeţ. În perioada 18-19 noiembrie 2021, la Arad, a avut loc a XIX-a ediţie a Sesiunii
internaţionale de referate şi comunicări ştiinţifice „Educaţia fizică şi sportul - prezent şi
perspective”, organizată de Asociaţia Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din judeţul Arad.

Cercurile pedagogice din judeţ şi municipiu s-au desfăsurat în sistem videoconferinţă.
La activităţile metodice s-a încurajat formarea comunităţilor de profesori pentru educaţie fizică
şi sport, pentru transfer de bune practici în activitatea online.

Funcţionarea catedrelor la nivel de şcoală
Catedrele didactice din fiecare unitate de învăţământ au fost constituite pe baza

planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare pentru anul şcolar 2021-2022 (excepţie
făcând unităţile de învăţământ care nu se încadrează în costul standard pe elev şi disciplina
Educaţia fizică nu este predată de către profesorul de Educaţie fizică şi sport). Catedrele au
fost formate din cadre didactice calificate în proporţie de 98,00 %.

Implicare în activităţi extracurriculare
Cadrele didactice de Educaţie fizică şi sport au avut o implicare bună în diverse

activităţi extracurriculare: concursuri, excursii tematice, serbări şcolare şi acţiuni în cadrul unor
proiecte locale, naţionale sau internaţionale care s-au desfăsurat de la data de 1 martie 2022,
când au fost reluate toate proiectele şi activităţile extraşcolare sportive datorită ridicării tuturor
restricţiilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu Sars-CoV-2.

Calitatea proiectării C.D.Ş -urilor
În privinţa CDŞ-urilor proiectate de cadrele didactice de Educaţie fizică şi sport şi

avizate de ISJ Arad, considerăm că cea mai importantă problemă sunt opţionalele ca
disciplină nouă, atât din perspectiva proiectării lor, cât şi din perspectiva performării. Fiecare
C.D.Ş a fost însoţit de documentele necesare pentru avizare.

Aprecieri generale despre formarea iniţială a profesorilor din disciplină
Pentru profesorii debutanţi sau pentru profesorii cu o vechime de până la 5 ani,

formarea iniţială este în mare parte deficitară, modulele de practică pedagogică pe care le
parcurg în facultate nu reuşesc să-i pregătească pentru realităţile întâlnite la clasă. În acest
sens, în perioada mai- iunie 2022, am organizat cursuri de formare avizate de către Ministerul
Educaţiei prin Casa Corpului Didactic “Alexandru Gavra” Arad pentru profesorii de Educaţie
fizică şi sport cu vechimea între 0-3 ani, la care au fost formatori profesorii metodişti ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad la disciplina educaţie fizică şi sport.

Aprecieri privind activitatea consiliului consultativ al disciplinei
Consiliul consultativ pentru Educaţie fizică şi sport şi-a desfăşurat activitatea conform

planificării, îndeplinindu-şi cu promptitudine şi profesionalism atribuţiile. Cei 17 membri s-au
implicat în toate activităţile desfăşurate la nivelul disciplinei: organizarea cercurilor pedagogice,
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întâlnirile online organizate, competiţiile sportive şcolare (la nivel judeţean, zonal sau naţional)
fiind membrii în comisiile de organizare a Olimpiadei Naţionale a Sportui Şcolar, au fost
prezenţi la evaluarea dosarelor pentru obţinerea gradaţiei de merit şi la alte activităţi de lucru
din cadrul disciplinei.

Aprecieri privind activitatea metodiştilor disciplinei
Cei 10 profesori metodişti, cu experienţă în domeniu, care au activat pe parcursul

anului şcolar şi-au îndeplinit cu responsabilitate atribuţiile. Pe lângă inspecţiile efectuate la
clasă la cadrele didactice înscrise la grade didactice, ei s-au implicat în pregătirea teoretică a
candidaţilor care s-au înscris la Concursul Naţional de Titularizare şi Examenul Naţional de
Definitivare în Învăţământ - 2022. Pregătirea s-a realizat prin Casa Corpului
Didactic ”Alexandru Gavrea” Arad, în sistem videoconferinţă. Profesorii metodişti s-au implicat
şi în organizarea, desfăşurarea fazelor judeţene, zonale, naţionale din cadrul Olimpiadei
Naţionale a Sportului Şcolar.

Aprecieri generale privind statutul disciplinei/ ariei curriculare
Educaţie fizică şi sport este o disciplină obligatorie de studiu în planul cadru pentru

învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Numărul elevilor care participă la aceste lecţii, diferă
de mediul din care fac parte, de sex şi de categoria de vârstă.

4.5.9. Aria curriculară Consiliere şi orientare

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, au fost derulate următoarele activităţi de
inspecţie la clasă, aferente disciplinei de Consiliere şi dezvoltare personală şi Consiliere şi
orientare

Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Arad

Liceul de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad

Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad

Şcoala Gimnazială Zimandul Nou

Şcoala Gimnazială Vârfurile

Scoala Gimnaziala „Gabriel Brola” Buteni

Şcoala Gimnaziala „Lazăr Tâmpa” Almaş

Şcoala Gimnazială “Aurel Sebeşan” Felnac

Şcoala Gimnazială Păuliş

Şcoala Gimnazială Dieci

Şcoala Gimnazială Vladimirescu

Liceul Tehnologic Vinga
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Cercurile pedagogice desfăşurate în anul şcolar 2021-2022:

4.6 Învăţământul special şi special integrat

1. Priorităţi asumate la nivelul învăţământului special şi special integrat al judeţului
Arad în
anul şcolar 2021-2022 au fost în direcţiile următoare:
- Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii din învăţământul special şi special integrat,
prin asigurarea unităţilor şcolare cu cadre didactice potrivite posturilor, încadrarea pe posturile

Data Zona de lucru Intervalul orar/Aplicaţia Responsabil cerc
pedagogic

Marţi,
07 decembrie 2021

Zona Ineu 14.00-16.30/

Cerc pedagogic_Ineu, Sebiş,
Criş

Marţi, 7 decembrie · 2:00 –
4:30 pm

Informaţii de participare prin
Google Meet

Linkul apelului video:
https://meet.google.com/ots-

phsc-irz

Prof. Moţ Daniela
Prof. Sirban Cosmina
Prof. Creţu Carmen

Zona Sebiş

Zona Criş

Miercuri,
08 decembrie 2021

Şcoli gimnaziale,
licee, colegii Mun

Arad 14.00-16.30
Cerc pedagogic-Gimnaziale,
licee, grădiniţe, PC si cluburi

copii
Miercuri, 8 decembrie · 2:00 –

4:30 pm
Informaţii de participare prin

Google Meet
Linkul apelului video:

https://meet.google.com/sfy-
rpkd-uet

Prof. Bara Denisa
(gimnaziu)

Prof. Circa-Chirilă
Camelia

(licee şi colegii)
Prof. Florea Mirela
Prof. Peştean NicoletaGrădiniţe PJ

Prof. Boran
Andreea

Palatul copiilor Arad
Cluburile copiilor

Clubul Sportiv Gloria
Arad

Joi,
09 decembrie 2021

Zona Pecica
14.00-16.30

Cerc pedagogic- zonele Lipova
şi Pecica

Joi, 9 decembrie · 2:00 – 4:30
pm

Informaţii de participare prin
Google Meet

Linkul apelului video:
https://meet.google.com/pqe-

gzro-czf

Prof. Groza Mirela

Zona Lipova

https://meet.google.com/ots-phsc-irz
https://meet.google.com/ots-phsc-irz
https://meet.google.com/sfy-rpkd-uet
https://meet.google.com/sfy-rpkd-uet
https://meet.google.com/pqe-gzro-czf
https://meet.google.com/pqe-gzro-czf
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vacante a personalului calificat şi prin depistarea copiilor/elevilor cu CES care nu beneficiază
de sprijin specializat;
- Facilitarea accesului la educaţie a tuturor copiilor, indiferent de dizabilitatea pe care o
au;
- Creşterea promovabilităţii şi diminuarea ratei abndonului şcolar în rândul copiilor cu CES;
- Îmbunătăţirea relaţiilor dintre instituţiile de învăţământ special şi special integrat cu DGASPC,
CJ Arad, Poliţie, mediul economic, asociaţii care pot sprijini integrarea;
- Realizarea/ continuarea unor proiecte/ partenariate/protocoale de colaborare care vizează
îmbunătăţirea serviciilor educaţionale şi accesarea unor fonduri europene pentru proiecte şi
programe.

2. Analiza punctelor tari şi punctelor slabe la nivelul învăţământului special şi special
integrat

Printre punctele tari se numără:
⌑ Majoritatea spaţiilor şcolare adecvate: săli de clasă, cabinete T.T.L., cabinete de cultură

fizică medicală/kinetoterapie, cluburi de terapie ocupaţională şi de petrecerea timpului
liber;

⌑ Adaptarea metodologică după criteriile de specificitate a cazului copilului/elevului
beneficiar al învăţământului special sau special integrat, corelarea obiectivelor,
conţinuturilor, strategiilor şi metodelor de evaluare la particularităţile psiho individuale ale
elevilor cu C.E.S;

⌑ Existenţa unui curriculum adaptat în funcţie de deficienţă, pentru elevii din învăţământul
preşcolar, primar, gimnazial si liceal;

⌑ Adaptarea procesului de evaluare la specificitatea cazului;
⌑ Existenţa unor măsuri de adaptarea a mediului fizic şi psihosocial la necesităţile copilului

cu CES;
⌑ Colaborarea eficientă cu autorităţile judeţene şi locale, cu responsabilităţi în domeniul

educaţiei;
⌑ Prezenţa cadrelor didactice calificate, în majoritatea instituţiilor;
⌑ Cuprinderea copiilor/elevilor cu CES în şcoli speciale, şcoli de masă(prin clase integrate

sau prin integrare directă în colective);
⌑ Existenţa serviciilor educaţionale la domiciliu pentru cazurile nedeplasabile;
⌑ Implicarea cadrelor didactice în activităţi de perfecţionare şi autoperfecţionare la nivel

judeţean (ex. cercuri metodice); naţional (simpozioane, grade didactice); internaţional
(programe Erasmus+);

⌑ Participarea elevilor din învăţământul special la activităţi educative şi extracurriculare la
nivel local, judeţean şi naţional;

⌑
Printre vulnerabilităţi se pot menţiona:
⌑ Nu toţi elevii integraţi în învăţământul de masă beneficiază de sprijinul cadrelor didactice

sau de curriculum adaptat;
⌑ Lipsa informării sau slaba informare a părinţilor asupra specificului educaţional al copiilor

cu CES;
⌑ Slaba informare a părinţilor asupra specificului şcolilor speciale şi al integrării copilului cu

CES în şcoala de masă;
⌑ Reticenţa unor cadre didactice/de conducere faţă de înscrierea copiilor cu CES în unităţi

şcolare de masă;
⌑ Insuficiente mijloace de transport, sau mijloace de transport prea puţin adecvate nevoilor

copiilor cu CES;
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⌑ Politica educaţională de integrare a copilului cu deficienţe în învăţământul public, fără
asigurarea cadrului afectiv şi a structurilor de sprijin necesare;

⌑ Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de formare/perfecţionare;
⌑ Suprapopularea claselor cu elevi tipici la clasele care integrează 1-2 elevi cu CES;
⌑ Lipsa informării corespunzătoare a părinţilor privind drepturile copiilor cu CES la sprijin în

timpul examenelor de evaluare naţională

S-au elaborat subiecte adaptate pentru evaluarea naţională la nivelul claselor a II-a, a IV-a,
a VI-a. S-a constat menţinerea ponderii elevilor cu CES care optează pentru participarea la
această evaluare, în ciuda intensificării activităţilor de informare a părinţilor privind importanţa
acesteia

S-au asigurat condiţiile adaptate pentru elevii participanţi la Evaluarea naţională şi la
examenul naţional de bacalaureat pentru toţi elevii care au solicitat acest lucru.

Numărul elevilor cu CES care au promovat examenul de bacalaureat a fost de trei elevi
din totalul de cinci participanţi.

Pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor integraţi în şcolile de masă, am întreprins
activităţi numeroase împreună cu cadrele didactice ale acestor şcoli şi cu părinţii ca:

- Ateliere de lucru cu învăţătoarele/profesorii de la clasele integratoare privind elaborarea
unui curriculum adaptat;

- Întâlnire de lucru cu toţi facilitatorii (shadow) judeţului pentru clarificarea rolului lor alături
de dascălii de la clasă;

- Proiecte pe unităţi de învăţământ care să fie iniţiate de profesorul itinerant, logopedul şi
consilierul şcolar care îşi defăşoară activitatea acolo, împreună cu cadrele didactice de la
clasele elevilor integraţi;

- Întâlniri de lucru între educatoarele, învăţătoarele şi părinţii copiilor/elevilor cu CES
integraţi în învăţământul de masă.

In cursul anului şcolar 2021-2022, în funcţie de unitatea de învăţământ şi zona, s-au iniţiat
sau şi-au continuat derularea, proiecte de parteneriat ca:

- Program educaţional de remediere şcolară
- Dizabilitate în Seminar
- Pe aripi de poveste descoperim Europa
- Jocurile iepuraşului
- Adolescenţa, vărsta de aur a dragostei
- Totul despre mine
- Şi eu pot!
- Copil ca tine sunt şi eu
- Creativitatea-un stil de viaţă
- Şcola arădeană-prietena refugiaţilor
- Poveşti şi vise
- Educaţie remedială-La un ceai cu logopedul
- Călătorie în lumea emoţiilor
- Vreau să învăţ, chiar dacă sunt cu CES - VET ERASMUS+ NR. KA 102-2867B712

în luna aprilie
- Vreau să învăţ, chiar dacă sunt cu CES - VET ERASMUS+ NR. KA 102-2867B712

în perioada 23.05.2022 – 03.06.2022
- Activităţi de preprofesionalizare pentru viitorul meu - VET ERASMUS+ NR. 2021-1-

RO01- KA121-VET-000010075 în perioada 06.06.2022 – 17.06.2022
- Activităţi de preprofesionalizare pentru viitorul meu - VET ERASMUS+ NR. 2021-1-

RO01-KA121-VET-000010075 în perioada 03.07.2022 – 16.07.2022
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- În perioada 25.05.2022 – 29.05.2022 în cadrul proiectului de mobilitate ID –
GAMES - ERASMUS+ NR. 2019-1-EL01-KA204-062517, ATENA, Grecia

- SENSI – Siguranţă online pentru copii şi tineri cu deficienţe senzoriale - 15
noiembrie- 23 decembrie

- Proiect de parteneriat educaţional – Program de dezvoltare socio-emoţională pentru
copiii cu CES - an şcolar 2021-2022

- Proiect educaţional – Eu şi copilul meu -la şcoală, acasă şi în viaţă , an şcolar
2021-2022

- Proiectul educational – Face – a book- februarie – iunie 2022
- Parteneriat educational – Toţi diferiţi, toţi egali – an şcolar 2021-2022
- Activităţi de voluntariat (număr mare de voluntari prin activităţi SNAC – 200 elevi şi

50 cadre didactice)
- Parteneriatul cu comunitatea locală (CL Ineu)
- Colaborarea cu ONG –uri: Fundaţia Împreună, CNCD Bucureşti, Asociaţia Integra,

Asociaţia Equilibrium, Asociaţia Annagrama
- Proiectul ,,Sprijinim performanţa” în colaborare cu Gimnaziul Nicolae H. Costin –

Chişinău – Republica Moldova. Schimburi de elevi, activităţi culturale, vizite de
studiu

- Atlantica Aeneas Resort – Cipru. Practică de specialitate în domeniul comerţ şi
servicii – Turism şi alimentaţie publică

- Proiect de parteneriat judeţean Şi tu ai dreptul să zâmbeşti

- Proiect de parteneriat judeţean Centru medical educaţional Sfinţii fără de arginţi
Cosma şi Damian

Printre competiţiile şi concursurile şcolare la care au participat elevi de la Liceul Special
Sfanta Maria Arad se numără:

Mai 2022 : Oradea Special Olimpics - Abilităţi individuale, fotbal -Loc I, Loc II şi III
Iunie 2022: Arad Special Olimpics- Abilităţi individuale, baschet Loc I -II-III
Iunie 2022: Oradea Festival Internaţional de teatru muzică şi dans (România, Turcia.
Polonia) - Loc I - dans ţigănesc.

Pentru a sprijini elevi cu părinţii la muncă în străinătate, profesorii diriginţi, educatoarele
şi învăţătoarele au desfăşurat şedinţe de consiliere/ exerciţii de consiliere şi jocuri pe tot
parcursul anului şcolar, au consiliat părinţii/tutorii/membrii familiei ai elevilor. S-a creat un grup
de suport/sprijin emoţional format din diriginte/educator/învăţător, asistent social şi psiholog la
nivel de şcoală.

Un grup de suport dedicat părinţilor copiilor cu CES funcţionează la nivelul judeţului din
anul 2020, iniţiat în cadrul proiectului de partenariat judeţean Şi tu ai dreptul să zâmbeşti, grup
căruia, odată cu trecerea timpului i s-au diversificat activităţile.

Copiii speciali, pentru îmbunătăţirea incluziunii lor sociale, au participat şi la vizite şi
excursii:
⌑ Vizitarea unei fabrici de croitorie din Zona industrială şi oferirea de mărţişoare realizate de

copii
⌑ Vizita la Centrul de îngrijire persoane vârstnice Arad
⌑ Vizită la Muzeul Judeţean Arad
⌑ Prin intermediul ONG „Altruism şi speranţă” s-a efectuat în data de 07.06.2022 excursia

la„Parcul Natural Lunca Mureşului Arad”
⌑ Excursia la „Zooland Sâmbăteni”de către elevi claselor a VI-a, a VIII-a
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Copiii cu dizabilităţi grave-severe din Şcoala Specială „Rază de Soare”, instituţie
particulară de învăţământ special, au fost încântaţi să fie implicaţi în alte activităţi decât cele
din cadrul şcolii, pentru a-i sprijini în integrarea lor în comunitate, respectiv în societate. În
acest scop, au fost angrenaţi periodic în acţiuni ori evenimente în cadrul cărora elevii să aibă
posibilitatea de a-şi demonstra abilităţile şi a de a fi apreciaţi pentru progresele lor.

Printre acţiunile întreprinse se numără următoarele:
- 21 septembrie 2021 – Participarea grupului de clopoţei de mână la evenimentul

caritabil „Neurodiversitate – Acceptare, Integritate”
- 3 octombrie 2021 - Program în Biserica Baptistă din Seleuş
- 10 decembrie 2021 – Târgul de Crăciun organizat de Şcoala noastră împreună cu

Fundaţia Creştină RCE „Speranţa Copiilor”
- 21 Decembrie 2021 – Serbarea de Crăciun
- 18 ianuarie 2021 – Teatru de păpuşi
- 28 Februarie – 01Martie 2022 – Târgul de mărţişor, cu expoziţie în incinta şcolii şi a

magazinului Selgros
- 27 mai – participare la evenimentul „Campionii incluziunii prin sport”
- 30 mai – participare la Jocurile Soarelui organizate de UAV Arad şi asociaţia

Annagrama
- 9 iunie – Teatru de păpuşi

Perfecţionarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul special şi special
integrat s-a desfăşurat atât în colaborare cu Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad,
cât şi prin conferinţele şi simpozioanele organizate la nivelul învăţământului special sau în
judeţele partenere. Un exemplu este conferinţa internaţională Ensuring equal opportunities by
educational management and psycho pedagogical assistance services in european context, şi
Simpozionul interjudeţean Bihor-Arad-Timiş Educaţie pentru viitor.

Cercurile pedagogice s-au desfăşurat conform tematicilor şi graficului propus la
începutul anului şcolar. Activitatea metodică s-a desfăşurat ritmic, pe tot parcursul anului
şcolar, pe categoriile logopezi, profesori consilieri şi profesori itineranţi.

Inspecţiile şcolare, tematice sau determitate de înscrierea la gradele didactice, au
constituit o altă oportunitate de a monitoriza şi îndruma cadrele didactice aflate la debutul
carierei sau de a împărtaşi experienţa valoroasă a celor cu experienţă.

4.7. Învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

I. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL

Activitatea anului şcolar 2021 - 2022 a fost organizată şi s-a desfăşurat în raport cu
ţintele strategice vizând asigurarea calităţii în educaţie, a dreptului constituţional la educaţie în
limba maternă şi a accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la educaţia
şcolară, în contextul descentralizării învăţământului preuniversitar şi al aplicării L.E.N. cu
modificările şi completările ulterioare.

În anul şcolar 2021 - 2022, în cadrul activităţii de îndrumare şi control au fost efectuate
16 inspecţii tematice.

Aceste activităţi au fost desfăşurate de către inspectorul şcolar pentru minorităţi
urmărindu-se calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare, modul realizării ritmicităţii
evaluării, al respectării conţinuturilor propuse de Curriculum, relaţia profesor – elevi, precum şi
implicarea profesorilor în activităţi extraşcolare şi asigurarea unui act educaţional de calitate.

Pe baza celor constatate şi consemnate în rapoartele scrise se observă o creştere
calitativă a procesului de predare-învăţare. Majoritatea profesorilor asistaţi sunt interesaţi de
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aplicarea la clasă a unor strategii specifice învăţământului modern, introducerea
instrumentelor TIC în predare, aceasta demonstrând permanenta lor pregătire metodică, care
şi asigură succesul activităţilor didactice.

S-a asigurat cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor didactice în mediul online, de
către toate cadrele didactice şi pentru toţi educabilii inclusiv pentru facilitarea conectării la
mediul on-line pentru utilizarea platformelor de e-learning şi resurse de învăţare online
asigurate şi, după caz, validate şi recomandate de ME, respectiv funcţionarea în condiţii
optime a unităţilor şcolare, prin dezvoltarea şi menţinerea legăturii cu autorităţile administraţiei
publice locale (în vederea asigurării necesarului de materiale/standardelor de dotare necesare
pentru derularea procesului de dezinfecţie şi a procesului de învăţare la distanţă), şi punerea
în aplicare a unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS - CoV-2.

Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, organizat în baza
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, şi-a desfăşurat activitatea, în anul şcolar 2021-2022, prin
raportare la obiectivele strategice vizând asigurarea dreptului constituţional la educaţie în
limba maternă, a accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la educaţia şcolară
şi calitatea în educaţie, în contextul descentralizării învăţământului preuniversitar şi al aplicării
L.E.N., a ordinelor ME şi a normelor legale în vigoare.

Anexa 1 conţine datele statistice privind învăţământul preuniversitar de stat, din jud.
Arad, pentru toate nivelurile, cu predare în limbile minorităţilor naţionale (maghiară, germană,
slovacă, sârbă) şi cu asigurarea studiului limbii materne (ucraineană, maghiară, slovacă,
rromani, bulgară).

Astfel, a fost asigurat învăţământul în limba maternă pentru un număr de 3621 copii şi
elevi din şcolile/clasele cu predare în limba maternă din judeţul Arad şi studiul limbii materne
pentru alţi 706 elevi din şcolile cu predare în limba română, după cum umează:

ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR
Limba maghiară: 685 copii, în 24 grădiniţe cu 36 grupe ; 47 cadre didactice ( 42 c.d.calificate
şi 5 c.d.necalificate)
Limba germană: 154 copii, în 5 grădiniţe cu 7 grupe ; 10 cadre didactice ( 10 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificat)
Limba slovacă: 96 copii, în 1 grădiniţă cu 6 grupe ; 7 cadre didactice ( 7 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificate )
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Limba maghiară: 709 elevi, în 19 şcoli cu 57 clase ; 57 cadre didactice (54 c.d.calificate
şi 3 c.d.necalificate )
Limba germană: 589 elevi, în 4 şcoli cu 26 clase ; 26 cadre didactice (21 c.d.calificate
şi 4 c.d.necalificate )
Limba slovacă: 87 elevi, în 1 şcoală cu 5 clase ; 5 cadre didactice (5 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificate)
Limba sârbă: 5 elevi, în 1 şcoală cu 1 clasă ; 1 cadru didactic (0 c.d.calificate
şi 1 c.d.necalificat)
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Limba maghiară: 533 elevi, în 10 şcoli cu 39 clase ; 149 cadre didactice (134 c.d.calificate
şi 15 c.d.necalificate )
Limba germană: 231 elevi, în 2 şcoli cu 11 clase ; 20 cadre didactice (18 c.d.calificate
şi 2 c.d.necalificate )
Limba slovacă: 66 elevi, în 1 şcoală cu 4 clase ; 22 cadre didactice (22 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificate )
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Limba maghiară: 256 elevi, în 1 şcoală cu 12 clase; 32 cadre didactice (32 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificate )
Limba germană: 123 elevi, în 1 şcoală cu 8 clase; 12 cadre didactice (12 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificate )
Limba slovacă: 59 elevi, în 1 şcoală cu 4 clase; 22 cadre didactice (22 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificate )
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Limba maghiară: 28 elevi, în 1 şcoală cu 1 clasă; 8 cadre didactice (8 c.d.calificate
şi 0 c.d.necalificate )

STUDIUL LIMBII MATERNE
Limba rromani: 325 elevi, în 4 şcoli; 4 cadre didactice (1 c.d.calificat
şi 3 c.d.necalificate )
Limba maghiară: 184 elevi, în 4 şcoli; 4 cadre didactice (4 c.d.calificate
şi 2 c.d.necalificate )
Limba ucraineană: 81 elevi, în 1 şcoli; 1 cadru didactic (0 c.d.calificat
şi 1 c.d.necalificate )
Limba slovacă: 116 elevi, în 1 şcoală; 4 cadru didactic (4 c.d.calificat
şi 0 c.d.necalificate )

Obiectivele generale şi specifice, vizate prin ansamblul de activităţi programate şi
realizate în acest an şcolar, se regăsesc în planul managerial şi în planurile operaţionale ,
fiind stabilite pe baza analizei contextului intern şi extern al sistemului de învăţământ (analiza
PEST şi SWOT).

Evidenţiem următoarele aspecte:
➢ S-au întocmit planificări anuale şi proiectări pe unităţi de învăţare, personalizate în

conformitate cu particularităţile etnice ale colectivelor de elevi şi s-a utilizat o gamă variată
de instrumente de evaluare (tradiţionale, alternative).

➢ S-au elaborat programele pentru discipline opţionale.
➢ Majoritatea schemelor orare prevăd limita maximă de ore, ceea ce dovedeşte preocupare

pentru îmbunătăţirea permanentă a nivelului de pregătire a elevilor.
➢ S-a asigurat necesarul de manuale şcolare pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor

naţionale;
➢ În unele şcoli, se utilizează material didactic uzat fizic şi moral.
➢ Profesorii au o bună pregătire profesională. Peste 80% sunt cu gradul I în învăţământ,

(exceptând profesorii care predau limba rromani/istoria şi tradiţiile rromilor);
➢ Majoritatea profesorilor realizează o proiectare didactică modernă. Unele cadre didactice

manifestă însă rezerve cu privire la utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare.
➢ Unele cadre didactice întâmpină dificultăţi în realizarea de activităţi de învăţare de

capacităţi şi competenţe diferenţiate, conform nevoilor elevilor
➢ Cadrele didactice participă la activităţi de formare iniţiate de instituţiile abilitate, sunt

preocupate de formarea continuă.
➢ Cadrele didactice şi directorii din unităţile şcolare cu predare în limbile minorităţilor

naţionale sunt interesaţi să participe la programe de formare şi să implementeze
programe/proiecte specifice.

➢ Instituţiile şcolare colaborează cu instituţii guvernamentale abilitate, în derularea de
proiecte şi programe comune vizând ameliorarea participării şcolare şi combaterea
absenteismului şi abandonului şcolar.
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➢ Asigurarea cadrului legal în unităţile de învăţământ din teritoriu în vederea desfăşurării
activităţilor didactice în mediul online, privind punerea în aplicare a unor măsuri de
prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS - CoV-2.

➢ Consilierea directorilor în ceea ce priveşte întocmirea documentelor manageriale şi privind
asigurarea calităţii în educaţie, am asigurat monitorizarea şi evaluarea continuă a
directorilor, prin inspecţii tematice, Conform prevederilor legale în vigoare (inclusiv în ceea
ce priveşte aplicarea/respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2)

➢ Asigurarea legalităţii şi a respectării legislaţiei (generale şi specific), a ordinelor şi
instrucţiunilor ME şi ISJ, a măsurilor prevăzute în Planul naţional şi judeţean de intervenţie
educaţională pentru situaţia suspendării cursurilor din învăţământul preuniversitar şi a
derulării actului educational şi managerial în contextul pandemiei

➢ Perfecţionarea sistemul electronic de comunicare rapid şi eficient între inspectorul şcolar
şi cadrele didactice prin intermediul grupului de discuţii.

➢ Se promovează parteneriatele cu structurile societăţii civile.
În contextul umătoarelor oportunităţi,

√ Politica educaţională a M.E. şi a U.E. privind respectarea dreptului la educaţie al
minorităţilor naţionale şi a principiilor unui învăţământ european de calitate, care să
promoveze interculturalitatea şi multiculturalitatea

√ Programele de formare continuă la nivel local, regional, naţional şi european
√ Deschiderea comunităţii locale către instituţiile educaţionale prin parteneriate cu

acestea.
√ Strategia Guvernului României şi Strategia judeţeană de incluziune a cetăţenilor

români aparţinând minorităţii rromilor
√ Descentralizarea sistemului de învăţământ

Reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru Rromi, la nivelul Prefecturii Arad se
constată şi următoarele ameninţări:

√ Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi prin emigrare
√ Deteriorarea mediului socio–economic şi familial
√ Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul educaţional
√ Lipsa de implicare a familiei în educaţia copiilor, în special a copiilor de etnie rromă
√ Competenţe de comunicare scăzute, dovedite de copiii care provin din medii

defavorizate, cu preponderenţă cei de etnie rromă
√ Tot mai mulţi elevi au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate.
√ Mentalitatea familiilor şi a elevilor de etnie rromă, privind rolul educaţiei
√ Absenteismul şi abandonul şcolar

Dintre activităţile relevante menţionăm:

1. CURRICULUM

➢ actualizarea bazei de date a învăţământului pentru minorităţi;
➢ implementarea corectă a Curriculum-ului specific şi aplicarea Metodologiei

privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi
literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei
muzicale în limba maternă, de către elevii aparţinând minorităţilor naţionale ;
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➢ coordonarea aplicării Programelor şcolare pentru limbile materne, inclusiv
pentru Limba Rromani şi Istoria şi tradiţiile rromilor şi asigurarea cu manuale
şcolare pentru toate ciclurile de învăţământ;

➢ diseminarea şi dezbaterea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare şi a
planurilor cadru şi programelor şcolare, în cadrul cercurilor pedagogice;

➢ elaborarea şi transmiterea în teritoriu a Calendarului concursurilor şcolare,
organizarea fazelor judeţene ale acestora (limba germană, limba slovacă, limba
ucraineană, limba rromani), organizarea participării la fazele naţionale şi
internaţionale;

➢ asigurarea transmiterii la timp către unităţile de învăţământ a tuturor informaţiilor
transmise de ME, pe probleme ale minorităţilor, prin intermediul forumului ISJ
(inclusiv şi pe perioada derulării activităţii în condiţii excepţionale, impuse de
aplicarea măsurilor suplimentare de combatere cu COVID-19 – munca de la
domiciliu).

1.A. Rezultatele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2022, la disciplina limbi
materne:
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1.A. Rezultatele obţinute de elevi la examenul de Bacalaureat 2022, la disciplina
limbi materne:

2. RESURSE UMANE

➢ implicarea în activităţile privind mişcarea personalului didactic, asigurând
respectarea „Metodologiei privind mişcarea personalului didactic”;

➢ sprijinirea directorilor în acţiunile de încadrare pe post a cadrelor didactice şi
completarea/extinderea reţelei profesorilor de limbă maternă;

➢ stimularea şi organizarea (prin activităţi monitorizate de ISJ şi CCD) formării
continue a cadrelor didactice;

➢ informarea continuă şi implicarea cadrelor didactice şi elevilor în activităţi cu
caracter educativ (inclusiv şi pe perioada derulării activităţii în condiţii
excepţionale, impuse de aplicarea măsurilor suplimentare de combatere cu
COVID-19 – munca de la domiciliu)

➢ promovarea şi stimularea abordărilor şi practicilor interculturale şi multiculturale,
în procesul didactic şi în activităţile şcolare şi extraşcolare

➢ actualizarea bazei de date a profesorilor de limbi materne şi a mediatorilor
şcolari ( fără a reuşi să realizăm şi încadrarea acestora în unităţile şcolare cu
număr semnificativ de elevi rromi);

➢ organizarea concursului pentru selecţia profesorilor metodişti pentru minorităţi
➢ selecţia şi formarea evaluatorilor pentru concursul naţional de titularizare în

învăţământ a profesorilor;
➢ îndrumarea personalului didactic care predă discipline în limbile minorităţilor

naţionale în judeţul Arad;
➢ controlul şi îndrumarea activităţii manageriale a personalului de conducere din

unităţile de învăţământ de stat
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➢ întocmirea şi arhivarea documentelor oficiale privind cadrele didactice de
specialitate;

➢ desfăşurarea acţiunilor de informare, formare şi consiliere în cadrul cercurilor
pedagogice, al consfătuirilor locale şi judeţene cu cadrele didactice de
specialitate;

➢ participarea profesorilor de limbă maternă la cursuri de formare în domeniul
specialităţii

➢ realizarea unui sistem de comunicare rapid, eficient şi transparent cu unităţile
şcolare;

➢ coordonarea Concursurilor Naţionale pentru pentru minorităţi aflate în calendarul
M.E.;

➢ elaborarea de studii şi organizarea de acţiuni privind combaterea absenteismului
şi a abandonului şcolar al elevilor, în cadrul Strategiei judeţene pentru rromi ;

➢ constituirea şi organizarea claselor pregătitoare şi a claselor întâi şi organizarea
înscrierii copiilor;

➢ organizarea înscrierii elevilor în clasa a IX- a şi a admiterii în liceu, pe locurile
speciale alocate pentru elevii rromi şi pe locurile rămase neocupate în clasele
de liceu şi în învăţământul profesional de stat de 3 ani, învăţământ profesional
dual;

➢ promovarea ofertelor educaţionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat şi particular din judeţul Arad;

➢ organizarea evaluărilor naţionale EN VIII, EN II, IV, VI, a Examenului naţional de
bacalaureat şi a evaluărilor internaţionale;

➢ evaluarea instituţională a şcolilor de stat şi evaluarea personalului didactic prin
inspecţii tematice şi speciale;

➢ evaluarea directorilor unităţilor şcolare aflate în teritoriu;
➢ eliminarea şi combaterea segregării au costituit direcţii prioritare. În acest scop a

fost monitorizată înscrierea elevilor rromi în clasele Pregătitoare, a I-a şi aV-a, s-
au făcut recomandări cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare, eliminând
tendinţele de segregare mascată în momentul în care se constituie colectivele
de elevi pe criteriul valoric

Repartizarea candidaţilor de etnie rromă pe locurile speciale în ȋnvǎţǎmȃntul liceal de
stat şi ȋnvǎţǎmȃntul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul şcolar 2021-2022:

Programul ”A Doua Şansă” se derulează în 4 unităţi de învăţământ după cum urmează:
Şcoala Gimnazială ”Ilarion Felea” Arad, Şcoala Gimnazială Sântana, Liceul
Tehnologic ”Francisc Neuman” Arad, Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici” Ineu, cu 79 elevi
înscrişi în învăţământul primar, respectiv 81 de elevi înscrişi în învăţământul gimnazial.

Deasemenea, în cadrul proiectului POCU - FUTURE - educaţie prin programe de a
doua şansă pentru un viitor mai bun, ID 179136, la care ISJ Arad este partener, se derulează
programul ADS în următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Special ”Sfânta Maria” Arad,

Numǎr cereri
depuse Numǎr elevi rromi prezenţi Numǎr elevi romi

neprezentaţi /retraşi

32
20 elevi admişi la liceu, 2 elevi admişi la
liceu vocaţional şi 2 elevi admişi în
învăţământul profesional de stat

32
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Şcoala Gimnazială ”Gabriel Brola” Buteni şi la Şcoala Gimnazială Sântana cu 129 cursanţi
înscrişi la învăţământ primar şi 63 cursanţi la nivel secundar inferior.

3. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

➢ controlul şi evaluarea modului de realizare a planului de achiziţii şi de utilizare a
fondurilor extrabugetare în unele unităţi de învăţământ;

➢ monitorizarea unităţilor şcolare în care s-au implementat proiecte pentru elevii
aparţinând minorităţilor etnice;

➢ recuperarea şcolară a copiilor şi tinerilor rromi, prin programele „A doua şansă-
învăţământ primar şi gimnaziu”;

➢ prevenirea şi combaterea discriminării şi a segregării şcolare pe criterii etnice ;
➢ prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală şi a consumului de etnobotanice;

4. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

➢ informarea permanentă a cadrelor didactice şi a directorilor unităţilor de
învăţământ, privitor la programele de reformă şi promovarea cunoaşterii şi
aplicării L.E.N. şi a actelor normative, în unităţile de învăţământ de stat şi
particular;

➢ participarea la festivităţi şcolare, la activităţi culturale, sociale şi religioase,la
acţiunile Prefecturii Arad şi ale C.J.A., la realizarea de studii privind
învăţământul în limba maternă;

➢ întărirea colaborării Şcoală – Comunitate; implicarea în organizarea acţiunilor
aniversare ale şcolilor;

➢ sprijinirea şi promovarea dezvoltării relaţiei şcoală-comunitate, a proiectelor de
parteneriat educaţional, în contextul descentralizării; dezvoltarea parteneriatelor
educaţionale cu instituţii de stat, private şi cu O.N.G.-uri;

➢ aplicarea măsurilor legale, în vederea prevenirii fenomenelor de discriminare
etnică şi de segregare,din unităţile şcolare.

➢ colaborarea cu autorităţile locale/regionale pentru optimizarea activităţilor
educative şi pentru implicarea tinerilor/cadrelor didactice/părinţilor în acţiuni de
voluntariat la nivelul comunităţii şi la nivelul unităţilor şcolare (inclusiv şi pe
perioada derulării activităţii în condiţii excepţionale, impuse de aplicarea
măsurilor suplimentare de combatere cu COVID-19 – munca de la domiciliu)

II. Analiza calităţii

Calitatea activităţii de predare-învăţare
- curriculumul aplicat
- strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate
- instrumentele de evaluare utilizate
- rezultatele elevilor la evaluarea curentă

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii
1. S-au întocmit planificări anuale şi
proiectări pe unităţi de învăţare,
personalizate în conformitate cu
particularităţile etnice ale colectivelor
de elevi.

1. Unele cadre
didactice manifestă încă
rezerve cu privire la
utilizarea metodelor
moderne de predare-

- există un deficit de
personal didactic de
predare în limbile materne
ale minorităţilor etnice;
-interesul majorităţii
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2. S-a utilizat o gamă variată de
instrumente de evaluare (tradiţionale,
alternative).
3. Produsele curriculare auxiliare cu
caracter instrumental-operaţional
folosite, precizăm următoarele: s-au
utilizat ghiduri metodice pentru
cadrele didactice; la o parte din
şcolile unde s-au efectuat inspecţii,
elevii utilizează caiete de muncă
independentă; la unele şcoli se
lucrează în sistemul power-point, dar
se utilizează şi alte soft-uri
educaţionale achiziţionate/ realizate
de cadrele didactice.
4.Planificările calendaristice au fost
realizate conform modelelor
transmise la începutul anului şcolar
de către ME, cu ajustările necesare
conform cu programul din fiecare
şcoală;
5.Majoritatea cadrelor didactice îşi
proiectează corect activităţile
didactice, demonstrând o viziune de
ansamblu asupra disciplinei predate
6. Profesorii au o bună pregătire
profesională, peste 80% sunt cu
gradul I în învăţământ, exceptând
profesorii care predau limba
rromani/istoria şi tradiţiile rromilor,
unde există un singur profesor
calificat, cu gradul didactic definitiv
înscris la gradul didactic II;
6. Schemele orare ale şcolilor şi ale
claselor de elevi sunt echilibrate,
ceea ce dovedeşte preocupare
pentru îmbunătăţirea permanentă a
nivelului de pregătire a elevilor.
7. Sprijin din partea CJRAE Arad,
prin mediatorul şcolar pentru rromi în
toate activităţile pentru sprijinirea
performaţei şcolare, activităţi
educative, culturale respectiv
combaterea abandonului şcolar a
copiilor rromi

8. Conceperea şi elaborarea unor
materiale funcţionale: proiecte
didactice, portofolii, teste, pentru
predarea on-line

învăţare, îndeosebi în
ceea ce priveşte
învăţarea de competenţe
transdisciplinare.

2. Unele cadre
didactice desfăşoară un
act didactic bazat doar
pe metode expozitive;

3. Se înregistrează
cazuri în care cadrele
didactice practică o
evaluare rigidă şi
nemotivantă în învăţare.

4. Necesitatea
înfiinţării mai multor
posturi de mediator
şcolari pentru rromi

5. Necesitatea
înfiinţării în mai multe
unităţi şcolare a
programului ”A doua
şansă”

6. Carenţe în
utilizarea TIC şi a unor
softuri educaţionale noi,
în vederea
activităţii/predării on-line

7. Lipsa de pregătire
IT a unor cadrelor
didactice

8. Neimplicarea
familiei pentru
desfăşurarea procesului
instructiv educativ

profesorilor de fi la curent
cu modificările ce au
survenit în documentele
curriculare oficiale;
-preocuparea cadrelor
didactice în a asigura o
bază materială adecvată;
- în unele şcoli, se mai
utilizează material didactic
uzat fizic şi moral;
- lipsa de implicare a
familiei în educaţia copiilor,
în special a copiilor de
etnie rromă
- lipsuri materiale în
familie;
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IV. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE

➢ septembrie 2021 - activitate metodică destinată profesorilor de limba maghiară (online);
➢ martie 2022 – activitate metodică destinată profesorilor de limba maghiară, germană,

slovacă - maternă, on-line.
➢ mai 2022 – activitate metodică destinată profesorilor de limba maghiară, germană,

slovacă - maternă, on-line.

V. PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE

Participare în calitate de membru la întâlnirile pentru revizuirea programei Concursului
naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în
învăţământul preuniversitar, învăţători, limba maghiară, în cadrul Comisiei Naţionale de
Specialitate pentru învăţământul primar în limba maghiară.

- Participare în calitate de membru la comisia centrală din cadrul Concursului Naţional de
recitări ”Kanyadi Sandor”, - concurs cu finanţare ME, desfăşurat la Vârşolţ, jud. Sălaj

- Participare la seminarul internaţional ”Portretul unui Geniu”, organizat de Asociaţia
Proeurocons, Slatina

- Participare în calitate de membru evaluator judeţean (administrator judeţean) pentru
testele PISA 2022.

VI. ALTE ACTIVITĂŢI

Septembrie 2021 - consfătuirea învăţătorilor de limba maghiară;
Am participat la activităţi metodice ale învăţătorilor şi educatoatoarelor în limba

maghiară din municipiu şi judeţ.
Am participat la efectuarea inspecţiilor tematice, după cum urmează:

➢ Octombrie 2021
➢ “Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din unităţile de învăţământ în ceea ce

priveşte respectarea prevederilor ordinului 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevederea îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov 2”.

➢ Noiembrie 2021 “Monitorizarea identificării soluţiilor pentru asigurarea procesului
educaţional, inclusiv online, pentru preşcolarii/elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac
parte dintr-o grupă de risc şi care pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală”.

➢ Decembrie 2021 “Monitorizarea identificării şi aplicării strategiilor şi metodelor de
evaluare adaptate învăţării online, prin utilizarea platformelor şi a aplicaţiilor”.

➢ Ianuarie 2022 “Monitorizarea transferurilor elevilor realizate în conformitate cu
prevederile Regulamentului – cadru de organizarea şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr 5447/31.08.2020, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr 827/9.IX.2020, cu modificările şi completările ulterioare şi
a Notei cu nr 704/M/09.12.2021, referitoare la transferul elevilor”.

➢ Februarie 2022 “Monitorizarea unităţilor de învăţământ în contextul respectării
măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform
ORDIN nr. 5.338/2.015/2021-Formă consolidată valabilă la data 01-02-2022” pentru
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aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ
în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-
CoV-2” .

➢ „Monitorizarea respectării modului de întocmire şi redactare a unor documente
manageriale”.

➢ Martie 2022 „Monitorizarea organizării simulării probelor scrise ale examenului naţional
de bacalaureat”.

➢ Aprilie 2022 “Monitorizarea organizării simulării Evaluării Naţionale 2022”.
➢ „Monitorizarea activităţilor remediale pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor după

susţinerea simulării examenului de bacalaureat/ evaluare naţională, sesiunea martie
2022”.

➢ Mai 2022 “Monitorizarea organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale la finalul claselor
a II-a, a IV-a, a VI-a, în anul şcolar 2021-2022.”

➢ “Monitorizarea organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a,
a VI-a, în anul şcolar 2021-2022.”

➢ „Monitorizarea activităţii manageriale a directorilor şi directorilor adjuncţi”
➢ Iunie 2022 „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din centrele de examen la

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021-2022”.
➢ „Monitorizarea pregătirii activităţii de supraveghere audio -video din centrele de examene

pentru desfăşurarea examenului Bacalaureat 2022”.
➢ „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din CE de Bacalaureat -2022, sesiunea

iunie - iulie”.
➢ August 2022 „Monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii din CE de Bacalaureat -

2022, sesiunea august - septembrie”.

Toate inspecţiile tematice s-au desfăşurat în toate unităţile de învăţământ din teritoriu, după
cum urmează:

1. Şcoala Gimnazială ”Tabajdi Karoly” Zerind,
2. Liceul Tehnologic Chişineu Criş
3. Şcoala Gimnazială ”Pădureni” Chişineu Criş
4. Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu
5. Şcoala Gimnazială ”Simonyi Imre” Satu Nou
6. Şcoala Gimnazială Vânători
7. Şcoala Gimnazială ”Titus Popovici” Mişca

S-a monitorizat derularea învăţării de la distanţă în şcolile din teritoriu;
S-a consiliat cadrele didactice care predau în şcolile cu predare în limbile minorităţilor
naţionale din judeţul Arad, în vederea derularii învăţării de la distanţă;
S-a participat în calitate de membru la desfăşurarea EN 2022;

S-a participat în calitate de membru la desfăşurarea BAC 2022 sesiunea I,
respectiv sesiunea II;

S-a participat în calitate de membru în comisia de admitere 2022, la admiterea
pentru locurile speciale pentru rromi;

S-a participat la elaborarea ofertei educaţionale al ISJ Arad/ Broşura de Admitere
clasa a IX-a, pentru anul şcolar 2022-2023
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S-a participat în calitate de membru la desfăşurarea Concursului naţional de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în
învăţământul preuniversitar;

S-a organizat comisiile pentru susţinerea probei de limbă maternă în cadrul
comisiei de mobilitate al ISJ Arad.

Activităţi desfăşurate de mediatorul şcolar pentru rromi în/pentru
comunităţile rrome la nivelul judeţului Arad:

- întocmirea fişa unităţilor de învăţământ pentru identificarea nevoilor de mediere
şcolară, fişă care a fost distribuită în unităţile şcolare spre completare şi returnare;

- întocmirea procedurii operaţionale privind furnizarea serviciilor de mediere şcolară;
- monitorizarea frecvenţei în cadrul ciclului primar şi gimnazial, prin colaborarea cu

învăţătorii şi diriginţii
- monitorizarea cazurilor de absenteism şi abandon şcolar şi luarea măsurilor

necesare pentru stoparea acestor fenomene, cum ar fi vizitarea familiilor elevilor
aflaţi în această situaţie, discuţii cu părinţii sau persoanele în grija cărora sunt
încredinţaţi, motivarea părinţilor în a-şi trimite copiii la şcoală,motivarea copiilor în
frecventarea şcolii;

- relaţionare cu instituţiile, cu ONG-urile cu liderii din comunităţi, care au activităţi şi
care cunosc comunităţile de rromi

- identificarea persoanelor din comunitate, eligibile pentru programul ,,A doua şansă”;
- facilitarea şi medierea pentru înscrierea acestora în programul ”ADŞ”,

4.8 Activitatea educativă

PROGRAME - EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Denumirea proiectului/programului/concursului
Număr

estimativ
elevi

implicaţi
direct

Alimentaţia sănătoasă, condiţie a dezvoltării armonioase a copiilor 65
Copiii şi alimentaţia sănătoasă

Sănătatea - bunul cel mai de preţ
Cum să creşti ca o fată
Vreau să cresc sănătos! 330

Copii sănătoşi, copii frumoşi! 290
Dinţi sănătoşi pentru un zâmbet frumos 186Despre pubertate

Mâncăm sănătos,creştem frumos 42
Săptămâna legumelor donate 100Programul naţional ,,Alimentaţia sănătoasă, lapte şi mere”

Educaţia pentru sănătate - educaţia pentru viaţă 500
Sănătatea - cea mai de preţ avuţie 650
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Aspecte sănătoase ale unei zile obişnuite 55
Minte sănătoasă în corp sănătos 75

Împreună pentru educaţie şi sănătate 55
Importanţa mişcării în menţinerea sănătăţii 20

Concurs ,,Pro educaţie sportivă” 15
Eşti ceea ce mănânci 150

Prevenirea şi combaterea fumatului, a consumului de alcool şi
droguri 90

Cum să ne protejăm sănătatea şi să ne ferim de bolile virale 70
Educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă - Aniversarea Zilei

Mondiale a Sănătăţii 120

Igiena orală 100
Minte sănătoasă în corp sănătos 50

Dinţi frumoşi, copii sănătoşi! 125
Comportamente cu risc

130
Să mâncăm sănătos

Combaterea stresului şi a anxietăţii prin sport
Ora de nutriţie conştientă

Mănânci sănătos, trăieşti sănătos
Ai grijă de sănătatea ta! DSP Arad

350Igiena orală
Sănătatea în farfurie

Alimentaţia sănătoasă 71
Eficienţa consumului de lactate în rândul copiilor 200
Eficienţa consumului de fructe în rândul elevilor 200

Mâinile curate înseamnă sănătate 70
Educaţie pentru sănătate 140

Săptămâna fructelor şi a legumelor 24
Minte sănătoasă în corp sănătos 97Aradul ieri,azi, maine- secţiunea Sănătate

Mâncăm sănătos, creştem frumos! 200
Şi tu poti preveni cancerul 200

Dinţi sănătoşi, zâmbet strălucitor!
Dinţi sănătoşi

Ziua alimentaţiei sănătoase 25
Minte sănătoasă, în corp sănătos

Un produs lactat pe zi!
Trebuie să ştii, pentru sănătatea ta! 16
Mâncăm sănătos, suntem sănătoşi 19
Alegem pentru sănătatea noastră! 150

Importanţa produselor lactate pentru sănătate şi beneficiile
consumului de fructe 80

Alimentaţia sănătoasă 100
Cum ne protejăm împotriva COVID-19 100

Să ne păstrăm sănătatea! 25
Importanţa produselor lactate pentru sănătate 188

Beneficiile consumului de fructe şi prevenirea risipei de alimente 188
Toamna, culoare în farfurie - Ziua Internaţională a murăturilor 100
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PROGRAME PENTRU EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI PROTECŢIE A
MEDIULUI

Denumirea proiectului/programului/concursului

Număr
estimativ
elevi

implicaţi
direct

Şcoala verde 65
Şcoli prietenoase cu natura 58

137Şcolarii ECO
Prietenii pompierilor

Campania naţională ,,Curăţăm România!” 80
Eco - grădiniţa 330

Universul copilăriei - Eco darurile iepuraşului 352
Despre pădure prin artele vizuale

208Să cunoaştem lumea plantelor
Copiii, prietenii naturii

Fotografii ale planetei Pământ
Plantează pentru un aer curat

Marş pentru sănătatea Pământului 400
Let's do it Romania! 80
Mâini îndemânatice 55
Patrula de Reciclare 150

Natura ne aseamănă, educaţia ne uneşte 57
Împreună pentru un viitor verde 62

Cu primăvara în suflet 208Excursii şcolare tematice
Voluntar în cartierul meu 164

O picătură de responsabilitate faţă de mediul în care trăiesc 210
Cea mai curată clasă 300

Ziua Pământului - Salvaţi pădurea! 80
Ziua Mondială a Apei 160

Luna Pădurii 50
O floare pentru grădiniţa mea! 125
Nouă ne pasă. Implică-te şi tu! 200Obiecte din materiale reciclabile

Voluntariat - O comună mai curată 156Ziua Pădurii - Ocrotim natura
O floare pentru şcoala mea 176

Am o localitate curată! 247
Secţiunea Verde - Aradul ieri, azi, maine 6

Protejăm natura, protejăm viaţa! 30
Şcoli prietenoase cu natura 100Planeta verde este casa noastră!
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Planeta curată, aer curat! 40
Ziua Mondială a Pământului

Educaţie ecologică-parteneriat cu părinţii 50
Natura în casa ei 40Universul verde

Ecologizarea luncii Cigher 50
Protejăm natura! 13

Păstrăm natura curată! 19
Suntem prietenoşi cu natura! 100
Ziua curăţeniei în România!

Împreună pentru o grădiniţă verde! 25
Concurs ecologic ,,Zoldokos Kupa” 2

Împreună pentru o lume verde 275

PROGRAME PENTRU EDUCAŢIE RUTIERĂ

Denumirea proiectului/programului/concursului

Număr
estimativ
elevi

implicaţi
direct

Siguranţa pe drumurile publice 150
Cu viaţa mea apăr viaţa 158Poliţistul – prietenul meu

Să circulăm correct! 330
Micul pieton 290

Alege viaţa, circulând corect!
23Stop accidentelor rutiere, viaţa are prioritate!

Pietonii şi siguranţa în trafic
Tedi - şcoala siguranţei 25

Reguli de circulaţie – reguli pentru viaţă 350
Educaţia rutieră, educaţia pentru viaţă-cercuri tematice, întâlniri cu

reprezentanţii poliţiei rutiere, lecţii practice 260

Cum circulăm? 71
Copilul de azi, şoferul de mâine 60Strada - un pericol

Alfabetul educaţiei rutiere 18
Hai la drum, mici pietoni ! 15

Micul pieton informat 50
Micul pieton - reguli de circulaţie 57
Activitate rutieră- Poliţia rutieră 90

Cum circulam în siguranţă? 80
Educaţie rutieră 125
De-a circulaţia! 13

Drum sigur - ABC-dar rutier 67
Circulăm în siguranţă 19

Respectăm semnele de circulaţie! 50
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Pietoni în siguranţă 50
ABC-ul educaţiei rutiere! 45

Ziua Poliţiei Române 25

PROGRAME PENTRU PROMOVAREA TOLERANŢEI ŞI A NONVIOLENŢEI

Denumirea proiectului/programului/concursului

Număr
estimativ
elevi

implicaţi
direct

Stop violenţei! 37
Lăsaţi copiii să vină la mine ! 137

Să fim mai buni ! 58
Sunt empatic! 117

O lume fără violenţă 330
Împreună pentru educaţia copiilor 290Călătorie în împărăţia emoţiilor

O lume a prieteniei
98Multiculturalitate într-o comunitate unită

Educaţia de calitate, o educaţie făcută cu dragoste
Paza bună, trece primejdia rea 36

Prevenirea fenomenului de bullying
Violenţa şcolară - ce este şi cum o combatem ?

Memoria Holocaustului 20
Prietenie fără frontiere 73

Prevenirea fenomenului de bullying şi a victimizării elevilor Şcolii
Gimnaziale ,,Caius Iacob” 120

Mesagerii antibullying în şcoala mea 346
Curcubeul prieteniei 400

Campania judeţeană ,, Ştiu, pot, fac! Stop violenţei şi a bullying-ului
în şcoala mea!” 90

Campania ,, Atingeri Nedorite ”, în cadrul programului Naţional de
Prevenire a delicvenţei juvenile si victimizării minorilor 60

Stop bullying!
Violenţa verbală duce la violenţă fizică?

Bullying relaţional
Ziua Internaţională a Nonviolenţei;

Campanii antiviolenţă - Poliţia Chişineu Criş 600
Despre antibullying 125

Spune NU bullying-ului! 80Ziua Toleranţei- Înţelegere şi respect reciproc
Violenţa naşte violenţă;

Spune NU violenţei! 22
Stop violenţei în şcoli! 114

Când violenţa intră pe uşa clasei! 60
Unitate în diversitate 30
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Şcoala în siguranţă 30
Unitate in diversitate! 20

Activitate de prevenire şi combatere a bullying-ului în şcoală 30
Nu gândi cu pumnul! 77

Ziua Educaţiei
1 Iunie- Ziua copilului

Stop violenţei! 100
Societatea interculturală

O lume fără violenţă
Prieteni buni să fim! 25

E greu să fii tolerant? 75
O lume şi o şcoală fără violenţă 188

Uniţi, reuşim! 25

PROGRAME PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI,
ALCOOL ŞI TUTUN

Denumirea proiectului/programului/concursului

Număr
estimativ
elevi

implicaţi
direct

Spune NU consumului de substanţe nocive ! 58
Alege viaţa! 147

Spune NU drogurilor! 65
Provocările adolescenţei 35

Spune NU! 50
Spune NU fumatului! 150

Ricurile fumatului/ ale alcoolului 150
Cum să creştem sănătoşi? 84

Spune NU drogurilor, alcoolului şi tutunului! 80
Drogurile distrug sănătatea 60

Tinerii şi provocările lumii contemporane 20
Spre o lume fără TBC şi SIDA

Tutunul dăunează grav sănătăţii
Drogul- mit sau realitate

70Stop consumului de droguri!
Spune NU morţii albe!
Dependent de libertate

Cum ne protejăm în faţa consumului de droguri şi alcool ? 46
Prevenirea consumului de stupefiante 50

Stop fumat! 18
Fumatul dăunează grav sănătăţii 100

O viaţă fără alcool, tutun şi droguri 47
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PROGRAME PENTRU PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE

Denumirea proiectului/programului/concursului

Număr
estimativ
elevi

implicaţi
direct

Spune NU traficului de persoane! 145
Prevenirea traficului de persoane 74

Traficul de fiinţe umane 320
19 zile de activism 50
Sunt un om liber 43

Ce este traficul de persoane? 20
Traficul de persoane există! 600
Stop, viata nu e de vânzare ! 80

Nu te lăsa înşelat!
70Spune NU necunoscuţilor!

STOP, nu fii victimă.!
Ai grijă de viaţa ta, nu e de vânzare!!! 45

Să fim în siguranţă 56
Siguranţa online 50

Oameni şi copii - drepturile noastre! 75

PROGRAME DE EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ

Denumirea proiectului/programului/concursului

Număr
estimativ
elevi

implicaţi
direct

Şcoala - aripi pentru viitor 40
Suntem oameni de nădejde! 123

Cartea - prietena mea 330
Muzeul, mai mult decât un palat! 209

Fără limite- împreună pentru tradiţii 26
1 Decembrie -Marea Unire 50

Alege, este dreptul tău! 5
Voluntar pentru Ucraina 734

ABC-dar financiar 50
Paşi spre success 68
Nosce te ipsum! 72

Respectul faţă de semenii noştri 50Rolul valorilor morale
Campania ,, Solidari cu Ucraina!” 500

Ziua naţională a lecturii 55
Pacea în lume 55

Ziua culturii maghiare 55
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Ziua drepturilor copilului 176
Ziua României 140
Ziua Europei 176

Ziua Internaţională a voluntariatului. 24
Fii avocat în şcoala ta! 93
Ziua Culturii Naţionale

Mica Unire în istoria românilor
Uniţi sub tricolor 46

Educaţie juridică pentru copii 140Şcoala de bani pe roţi
Unirea în suflet de copil

Aniversarea Zilei Protecţiei Civile 16
Ziua Eroilor

Noi suntem români!
La pas prin ţară

Educaţie pentru cetăţenie democratică 75
La mulţi ani, România! 25

Comemorarea strămoşilor noştri 10

PROGRAME DE SPRIJIN PENTRU COPIII AI CĂROR PĂRINŢI SUNT
PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE

Denumirea proiectului/programului/concursului

Număr
estimativ
elevi

implicaţi
direct

Blânzii bunici - părinţii de lângă noi 8
Şcoala - a doua casă 8

O şansă pentru fiecare 50
Întinde o mână pentru fiecare 30

Împreună de sărbători 15
Călătorie în lumea emoţiilor; 53
1 iunie - culoarea copilăriei 37

Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate 24
Niciodată singur! 34

Ziua Internaţională a familiei 13
Program de sprijin al copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate 13

Abandonul şcolar 160Educaţie parentală
Prevenirea abandonului şcolar 65

Cutia cu suflet 80
1 iunie este ziua noastră! 50

Tu ce ai alege? 20
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4.9 Rezultatele la finalizarea ciclurilor de învăţământ

4.9.1. Rezultatele la Evaluarea Naţională a elevilor claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Evaluarea Naţională a elevilor claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a s-a desfăşurat în baza
OMENCS 3.051/12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a şi în baza Ordinului ME nr. 5.327
din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale
la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022.

În perioada 10 mai – 26 mai 2022, Ministerul Educaţiei a organizat evaluarea
competenţelor fundamentale pentru toţi elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în toate unităţile
de învăţământ care au învăţământ primar şi gimnazial. În judeţul Arad, 11168 de elevi au
participat la evaluările naţionale (3484 elevi de clasa a II-a, 3822 de elevi de clasa a IV-a şi
3862 elevi de clasa a VI-a).

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi
a VI-a în anul şcolar 2021-2022 :

Clasa a II-a Clasa a
IV-a Clasa a VI-a

10 mai 2022
Scris - Limba română
Scris - Limba maternă

17 mai 2022
Limba română

25 mai 2022
Limbă şi comunicare

11 mai 2022
Citit - Limba română
Citit - Limba maternă

18 mai 2022
Matematică

26 mai 2022
Matematică şi Ştiinţe ale
naturii

12 mai 2022
Matematică

19 mai 2022
Limba maternă

13 mai 2022
Scris-citit - Limba
română pentru
minorităţile naţionale

Durata alocată a fost de câte 30 minute pentru fiecare test administrat la EN II, de câte
60 minute pentru fiecare test administrat la EN IV, de câte 60 minute pentru fiecare test
administrat la EN VI. Susţinerea testelor a avut loc în timpul orelor de curs, elevii păstrându-şi
sala de clasă şi locul în bancă. Testele au fost evaluate de către cadre didactice din unitatea
de învăţământ, pe baza Manualul cadrului didactic. Pe baza certificatului SSL, fiecare unitate
de învăţământ a descărcat subiectele şi caietul evaluatorului.

Rezultatele elevilor la evaluările naţionale au fost supuse unui proces de analiză de
către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. Rezultatele
evaluării şi planurile individualizate au fost comunicate părinţilor elevilor şi constituie
documente din portofoliul educaţional al elevului.

Rezultatele elevilor la evaluările naţionale au fost încărcate pe platforma dedicată
evaluării naţionale a Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi făcute
publice de către Ministerul Educaţiei după analiza şi interpretarea datelor şi a rezultatelor.
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4.9.2. Rezultatele la Evaluarea Naţională a elevilor claselor a VIII-a
Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a s-a organizat, în anul şcolar

2021-2022, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, Anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010, alte ordine
de ministru, procedurile şi notele primite de la ME, CNPEE.

Au fost constituite 94 de centre de examen. Unităţile de învăţământ au înscris la
evaluarea naţională un număr de 3276 elevi din totalul numărului de 3667 elevi din clasa a
VIII-a, diferenţa fiind reprezentată de elevi cu situaţia neîncheiată şi elevi din şcolile speciale
care nu au participat la examenul de Evaluare Naţională. Unităţile de învăţământ fără
personalitate juridică au fost arondate şcolilor cu PJ de care aparţin, iar unităţile de
învăţământ cu număr mic de elevi au fost arondate altor centre de examen din apropiere.

Părinţii au fost informaţi cu privire la metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului de Evaluare Naţională, procedura cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare
a şanselor pentru elevii cu CES.

Unităţile de învăţământ care au organizat examen au fost dotate cu sisteme de
supraveghere video-audio, respectând prevederile procedurilor în acest sens. Clădirile şi
sălile de examen au fost semnalizate cu inscripţii privind supravegherea şi înregistrarea video
şi audio. De asemenea, a fost afişat numărul gratuit de apel pentru sesizarea eventualelor
fraude sau acte de corupţie, atât cel judeţean, cât şi cel naţional.

În unităţile de învăţământ în care s-a desfăşurat EN VIII a existat conexiune la internet
din două surse, un calculator de rezervă şi o imprimantă de rezervă. S-au luat măsuri pentru
securitatea încăperii în care s-a aflat tehnica folosită pentru transfer/preluare arhive de
subiecte. Sistemul video şi audio a fost funcţional în fiecare sală de clasă de examen, în sala
de preluare şi multiplicare a subiectelor, în sala de predare-primire lucrări scrise. A existat în
fiecare centru de comunicare câte un stick de internet, pregătit pentru situaţia în care apar
defecţiuni tehnice legate de internetul prin cablu. Sălile de examen au fost pregătite din timp,
amenajate şi ventilate în mod corespunzător, iar elevilor li s-a asigurat apă pe timpul
examenului. Comisia judeţeană a postat pe site-ul ISJ Arad numărul de TelVerde naţional şi
TelVerde judeţean. Nu au fost semnalate strângeri de fonduri de la elevi/părinţi/alte persoane.

Situaţii statistice cu privire la participarea absolvenţilor clasei a VIII-a la Evaluarea
Naţională şi cu privire la rezultatele obţinute de către aceştia

Mediu

Nr. elevi clasa a VIII-a
înregistraţi în SIIIR la
începutul anului şc.

2021-2022 (evidenţe
şcolare)

Nr.
absolvenţi
ai clasei a
VIII-a din
promoţia
curentă

Nr. total al
absolvenţilor
înscrişi la EN

2022

Nr. absolvenţi cu
CES din
promoţia

curentă care nu
s-au înscris să

susţină EN 2022

Nr.
absolvenţi
prezenţi la
EN 2022

Nr.
absolvenţi
absenţi la
EN 2022*)

U 2184 1952 1953 31 1858 95
R 1483 1323 1323 0 1177 146

Total 3667 3275 3276 31 3035 241

Mediu

Număr
absolvenţi
cu medii

între 1-4,99

Număr
absolvenţi
cu medii

între 5-5,99

Număr
absolvenţi cu
medii între 6-

6,99

Număr
absolvenţi cu
medii între 7-

7,99

Număr
absolvenţi cu
medii între 8-

8,99

Număr
absolvenţi
cu medii

între 9-9,99

Număr
absolvenţi cu

media 10

U 266 276 347 369 368 230 2
R 396 253 215 161 104 47 1

Total 662 529 562 530 472 277 3

Date statistice cu privire la rezultatele obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a în cadrul Evaluării Naţionale,
pe unităţi de învăţământ
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7,
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1
COLEGIUL DE ARTE
"SABIN DRAGOI"
ARAD

U 71 87,32
% 62 71 0 0 0 0 2 7 15 29 10 5 3 0

2 COLEGIUL "MIHAI
VITEAZUL" INEU U 65 78,46

% 51 65 0 0 0 2 6 6 12 8 9 14 8 0

3
COLEGIUL NAŢIONAL
"ELENA GHIBA BIRTA"
ARAD

U 17 100,00
% 17 17 0 0 0 0 0 0 4 1 4 5 3 0

4
COLEGIUL NAŢIONAL
"MOISE NICOARĂ"
ARAD

U 84 100,00
% 84 84 0 0 0 0 0 0 0 3 9 31 39 2

5

COLEGIUL NAŢIONAL
"PREPARANDIA-
DIMITRIE
ŢICHINDEAL" ARAD

U 114 99,12
% 113 114 0 0 0 0 0 1 7 15 30 30 31 0

6
COLEGIUL NAŢIONAL
"VASILE GOLDIŞ"
ARAD

U 96 98,96
% 95 96 0 0 0 0 0 1 10 18 20 30 17 0

7 COLEGIUL"CSIKY
GERGELY" ARAD U 33 96,97

% 32 33 0 0 0 0 1 0 1 9 14 7 1 0

8
LICEUL "ATANASIE
MARIENESCU"
LIPOVA

U 42 70,00
% 28 40 2 0 0 0 5 7 10 6 5 4 3 0

9 LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV ARAD U 35 34,29

% 12 35 0 0 0 3 10 10 6 4 2 0 0 0

10
LICEUL "IOAN
BUTEANU"
GURAHONŢ

R 28 81,48
% 22 27 1 0 0 0 1 4 1 6 12 2 1 0

11 LICEUL NAŢIONAL DE
INFORMATICĂ ARAD U 116 98,28

% 114 116 0 0 0 0 0 2 3 15 25 41 30 0

12 LICEUL "SEVER
BOCU" LIPOVA U 28 100,00

% 28 28 0 0 0 0 0 0 3 15 5 4 1 0

13
LICEUL SPECIAL
"SFÂNTA MARIA"
ARAD

U 15 42,86
% 3 7 8 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0

14 LICEUL TEHNOLOGIC
BELIU R 16 62,50

% 10 16 0 0 0 1 0 5 5 2 0 1 2 0

15

LICEUL TEHNOLOGIC
DE CONSTRUCŢII ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI ARAD

U 56 74,51
% 38 51 5 0 0 0 2 11 9 7 8 7 7 0

16
LICEUL TEHNOLOGIC
"FRANCISC NEUMAN"
ARAD

U 29 40,00
% 4 10 19 0 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0

17
LICEUL TEHNOLOGIC
"ION CREANGĂ"
CURTICI

U 46 89,13
% 41 46 0 0 0 1 2 2 7 10 13 8 3 0

18
LICEUL TEHNOLOGIC
"MOGA VOIEVOD"
HĂLMAGIU

R 14 50,00
% 7 14 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1

19
LICEUL
TEHNOLOGIC ”REGEL
E MIHAI I” SĂVÂRŞIN

R 16 68,75
% 11 16 0 0 0 1 1 3 5 3 3 0 0 0
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20
LICEUL TEHNOLOGIC
"VASILE JUNCU"
MINIŞ

R 19 68,75
% 11 16 3 0 0 1 1 3 5 5 1 0 0 0

21 LICEUL TEHNOLOGIC
VINGA R 17 75,00

% 12 16 1 0 0 0 1 3 4 4 4 0 0 0

22
LICEUL TEOLOGIC
BAPTIST "ALEXA
POPOVICI" ARAD

U 52 100,00
% 52 52 0 0 0 0 0 0 0 5 14 22 11 0

23

LICEUL TEORETIC
"ADAM MULLER
GUTTENBRUNN"
ARAD

U 98 89,47
% 85 95 3 0 0 1 3 6 12 21 22 24 6 0

24 LICEUL TEORETIC
CERMEI R 19 78,95

% 15 19 0 0 0 0 2 2 5 2 5 2 1 0

25
LICEUL TEORETIC
"GHEORGHE LAZĂR"
PECICA

U 48 74,42
% 32 43 5 0 0 1 2 8 11 7 8 6 0 0

26
LICEUL TEORETIC
"JOZEF GREGOR
TAJOVSKY" NĂDLAC

U 54 77,78
% 42 54 0 0 0 1 4 7 14 9 13 3 3 0

27
LICEUL TEORETIC
"MIHAI VELICIU"
CHISINEU-CRIS

U 54 83,33
% 45 54 0 0 0 1 3 5 9 11 6 16 3 0

28 LICEUL TEORETIC
PÂNCOTA U 59 55,17

% 32 58 1 0 0 4 10 12 8 7 8 5 4 0

29 LICEUL TEORETIC
SEBIŞ U 65 84,13

% 53 63 2 0 0 0 4 6 13 19 11 8 2 0

30 SCOALA GIMNAZIALA
MADERAT R 14 42,86

% 6 14 0 0 1 0 2 5 3 0 1 1 1 0

31 SCOALA GIMNAZIALA
MORODA R 3 100,00

% 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

32 SCOALA GIMNAZIALA
SANMARTIN R 13 27,27

% 3 11 2 0 0 0 5 3 2 0 0 1 0 0

33 SCOALA GIMNAZIALA
SANPETRU GERMAN R 14 38,46

% 5 13 1 0 0 2 3 3 1 4 0 0 0 0

34 SCOALA GIMNAZIALA
SICLAU R 8 75,00

% 6 8 0 0 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0

35

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN AUGUSTIN
DOINAS" CAPORAL
ALEXA

R 8 75,00
% 6 8 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0

36

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ADAM MULLER
GUTTENBRUN"
ZĂBRANI

R 24 60,87
% 14 23 1 0 0 2 1 6 2 6 4 2 0 0

37
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ADAM NICOLAE"
ARAD

U 11 70,00
% 7 10 1 0 0 1 0 2 4 1 0 2 0 0

38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
AGRIŞU MARE R 24 62,50

% 15 24 0 0 0 0 3 6 7 6 0 2 0 0

39
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ALEXANDRU
MOCIONI" BIRCHIŞ

R 10 50,00
% 5 10 0 0 0 1 2 2 0 1 2 2 0 0

40
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ANDREI ŞAGUNA"
ANDREI ŞAGUNA

R 18 76,47
% 13 17 1 0 0 0 1 3 5 0 1 4 3 0
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41
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ARON COTRUŞ"
ARAD

U 61 93,44
% 57 61 0 0 0 0 0 4 14 13 12 13 5 0

42
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"AUREL SEBEŞAN"
FELNAC

R 20 45,00
% 9 20 0 0 0 0 1 10 5 2 1 0 1 0

43
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"AUREL VLAICU"
ARAD

U 161 95,60
% 152 159 2 0 0 0 2 5 23 31 38 36 24 0

44 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"AVRAM IANCU" ARAD U 60 90,00

% 54 60 0 0 0 0 0 6 15 10 14 10 5 0

45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BÂRSA R 17 80,00

% 12 15 2 0 0 0 2 1 4 6 0 2 0 0

46 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
BÂRZAVA R 10 100,00

% 9 9 1 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0

47 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"CAIUS IACOB" ARAD U 69 94,20

% 65 69 0 0 0 0 0 4 4 14 23 15 9 0

48 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CĂPÂLNAŞ R 6 16,67

% 1 6 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0

49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CĂRAND R 11 80,00

% 4 5 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0

50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CHERELUŞ R 8 71,43

% 5 7 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0

51 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CHESINŢ R 12 50,00

% 4 8 4 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0 0

52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CHISINDIA R 7 83,33

% 5 6 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0

53 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CINTEI R 17 50,00

% 4 8 9 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0

54
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"CORNELIU MICLOŞI"
COVĂSÂNŢ

R 14 85,71
% 12 14 0 0 0 0 0 2 2 3 4 2 1 0

55 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CRAIVA R 14 33,33

% 4 12 2 0 0 1 1 6 1 1 1 1 0 0

56
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"CRISTIAN HERBEI"
VĂRĂDIA DE MUREŞ

R 13 76,92
% 10 13 0 0 0 0 1 2 7 1 1 1 0 0

57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
DEZNA R 4 75,00

% 3 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

58 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
DIECI R 6 50,00

% 3 6 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0

59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
DRAUŢ R 9 50,00

% 3 6 3 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0

60
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"DR.IOAN DANICICO"
SEMLAC

R 23 77,27
% 17 22 1 0 0 1 0 4 5 8 3 1 0 0

61
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"EMIL MONŢIA"
ŞICULA

R 14 76,92
% 10 13 1 0 0 0 0 3 2 4 1 1 2 0

62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
FÂNTÂNELE R 21 64,71

% 11 17 4 0 0 0 1 5 1 0 5 4 1 0

63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
FISCUT R 13 20,00

% 1 5 8 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
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64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
FRUMUŞENI R 20 55,56

% 10 18 2 0 0 0 2 6 5 4 1 0 0 0

65
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"GABRIEL BROLA"
BUTENI

R 19 68,42
% 13 19 0 0 0 0 2 4 5 3 4 1 0 0

66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
GALŞA R 21 61,11

% 11 18 3 0 2 0 1 4 4 5 1 0 1 0

67
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE GROZA"
MONEASA

R 4 75,00
% 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0

68
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE
POPOVICI" APATEU

R 23 86,96
% 20 23 0 0 0 0 0 3 8 5 3 4 0 0

69 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
GRĂNICERI R 12 63,64

% 7 11 1 0 0 2 2 0 5 2 0 0 0 0

70 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
GROŞENI R 11 45,45

% 5 11 0 0 0 0 1 5 4 0 1 0 0 0

71 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
GURBA R 12 100,00

% 5 5 7 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0

72 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
HĂLMĂGEL R 6 83,33

% 5 6 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0

73 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
HĂŞMAŞ R 11 72,73

% 8 11 0 0 0 2 0 1 2 2 2 2 0 0

74 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
HORIA R 16 75,00

% 12 16 0 0 0 0 2 2 3 4 3 1 1 0

75 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
IACOBINI R 8 50,00

% 4 8 0 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0

76
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ILARION FELEA"
ARAD

U 17 0,00% 0 5 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

77 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"IOAN SLAVICI" ŞIRIA R 18 100,00

% 18 18 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 5 0

78
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"IOSIF MOLDOVAN"
ARAD

U 47 60,71
% 17 28 19 0 0 1 4 6 6 5 5 1 0 0

79 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
IRATOŞU R 13 90,00

% 9 10 3 0 0 0 0 1 4 3 2 0 0 0

80
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"IUSTIN MARŞIEU"
SOCODOR

R 24 39,13
% 9 23 1 0 0 1 6 7 2 3 2 1 1 0

81
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"LAZĂR TÂMPA"
ALMAŞ

R 18 77,78
% 14 18 0 0 0 0 0 4 4 6 2 1 1 0

82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
LIVADA R 10 100,00

% 7 7 3 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0

83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
MĂNĂŞTUR R 8 42,86

% 3 7 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0

84
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"MIHAI EMINESCU"
ARAD

U 40 81,82
% 27 33 7 0 0 0 1 5 10 10 2 2 3 0

85
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"MIHAI VELICIU"
SEPREUŞ

R 13 30,77
% 4 13 0 0 0 3 2 4 1 0 1 2 0 0
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86
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"MORA FERENC"
ZIMANDU NOU

R 4 50,00
% 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NĂDAB R 11 100,00

% 11 11 0 0 0 0 0 0 4 1 3 3 0 0

88
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
BĂLCESCU" ARAD

U 41 80,49
% 33 41 0 0 0 1 1 6 10 8 8 3 4 0

89

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ ”NICOLA
E HORGA POPOVICI”
SELEUŞ

R 18 100,00
% 18 18 0 0 0 0 0 0 3 10 3 2 0 0

90 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR 2 CURTICI U 12 20,00

% 1 5 7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

91 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR 2 PECICA U 36 71,43

% 25 35 1 0 1 3 2 4 9 8 4 4 0 0

92 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
OLARI R 12 50,00

% 5 10 2 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0

93 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"OLOSZ LAJOS" ADEA R 3 66,67

% 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

94
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"PATER GODO
MIHALY" DOROBANŢI

R 14 92,86
% 13 14 0 0 0 0 0 1 5 2 4 2 0 0

95
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"PATRICHIE
POPESCU" BATA

R 10 60,00
% 6 10 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 1 0

96
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"PAVEL COVACI"
MACEA

R 30 74,07
% 20 27 3 0 1 2 2 2 7 3 3 5 2 0

97
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"PĂDURENI"
CHIŞINEU CRIŞ

U 6 20,00
% 1 5 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

98 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
PĂULIŞ R 14 75,00

% 9 12 2 0 0 1 0 2 1 2 2 4 0 0

99 ŞCOALA GIMNAZIALĂ
PEREGU MARE R 5 33,33

% 1 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

10
0

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"PETRU BĂRDAN"
CHIER

R 12 70,00
% 7 10 2 0 0 1 0 2 4 2 1 0 0 0

10
1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
PILU R 17 58,82

% 10 17 0 0 0 2 2 3 3 4 0 1 2 0

10
2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
PLEŞCUŢA R 4 66,67

% 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

10
3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"REGINA MARIA"
ARAD

U 53 79,25
% 42 53 0 0 0 0 4 7 9 14 11 6 2 0

10
4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"SABIN DRĂGOI"
PETRIŞ

R 10 40,00
% 4 10 0 0 0 0 2 4 2 0 2 0 0 0

10
5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"SABIN MANUILĂ"
SÎMBĂTENI

R 15 93,33
% 14 15 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 1 0

10
6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SÂNTANA U 15 73,33

% 11 15 0 0 0 0 1 3 2 3 5 1 0 0
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10
7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SECUSIGIU R 39 65,71

% 23 35 4 0 0 0 5 7 7 5 4 5 2 0

10
8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"SFÂNTA ANA"
SÂNTANA

U 47 78,72
% 37 47 0 0 0 3 2 5 10 9 10 5 3 0

10
9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"SIMONYI IMRE" SATU
NOU

R 6 66,67
% 4 6 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0

11
0

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SINTEA MARE R 11 71,43

% 5 7 4 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0

11
1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ŞAGU R 26 73,08

% 19 26 0 0 0 0 1 6 9 4 3 0 3 0

11
2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ŞILINDIA R 9 57,14

% 4 7 2 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0

11
3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ŞIMAND R 23 69,57

% 16 23 0 0 0 0 3 4 5 4 4 3 0 0

11
4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ŞTEFAN BOZIAN"
ŞEITIN

R 17 85,71
% 6 7 10 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0

11
5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"ŞTEFAN CICIO-POP"
CONOP

R 14 80,00
% 8 10 4 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 0

11
6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"TABAZDI KAROLY"
ZERIND

R 10 25,00
% 2 8 2 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0

11
7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
TAUŢ R 4 100,00

% 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

11
8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
TÂRNOVA R 24 52,17

% 12 23 1 0 0 1 5 5 5 3 3 1 0 0

11
9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"TEODOR PĂCĂŢIAN"
USUSĂU

R 16 16,67
% 2 12 4 0 0 1 1 8 0 1 1 0 0 0

12
0

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"TITUS POPOVICI"
MIŞCA

R 20 50,00
% 10 20 0 0 2 4 4 0 1 8 1 0 0 0

12
1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ŢIPAR R 13 62,50

% 5 8 5 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0

12
2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"VASILE POP"
BOCSIG

R 27 66,67
% 10 15 12 0 0 1 2 2 5 0 3 2 0 0

12
3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
VÂNĂTORI R 14 0,00% 0 10 4 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0

12
4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
VÂRFURILE R 15 64,29

% 9 14 1 0 0 0 3 2 2 3 2 2 0 0

12
5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
"VIRGIL IOVĂNAŞ"
ŞOFRONEA

R 11 81,82
% 9 11 0 0 0 2 0 0 3 1 1 1 3 0

12
6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
VLADIMIRESCU R 51 79,59

% 39 49 2 0 0 0 2 8 12 12 6 7 2 0

12
7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ZĂDĂRENI R 16 75,00

% 12 16 0 0 0 0 3 1 4 3 4 1 0 0

12
8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ZĂRAND R 7 25,00

% 1 4 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
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4.9.3. Rezultatele la Bacalaureat

Rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la examenul de bacalaureat se prezintă astfel :

PROMOŢIE 2021-2022 + PROMOŢII ANTERIOARE
Rezultate finale

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Număr de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Zi 2642
2499

(94,59%) 143 (5,41%) 0 (0%)
693

(27,73%)
544

(78,5%)
149

(21,5%) 1806 (72,27%) 468 (25,91%)
431

(23,86%)
472

(26,14%)
433

(23,98%)
2

(0,11%)

Seral 27
21

(77,78%) 6 (22,22%) 1 (4,76%)
14

(66,67%)
10

(71,43%)
4

(28,57%) 6 (28,57%) 5 (83,33%) 0 (0%) 1 (16,67%) 0 (0%) 0 (0%)
Frecvenţă

redusă 21
17

(80,95%) 4 (19,05%) 0 (0%)
9

(52,94%)
8

(88,89%)
1

(11,11%) 8 (47,06%) 6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 2690
2537

(94,31%) 153 (5,69%) 1 (0,04%)
716

(28,22%)
562

(78,49%)
154

(21,51%) 1820 (71,74%) 479 (26,32%)
433

(23,79%)
473

(25,99%)
433

(23,79%)
2

(0,11%)

PROMOŢIE 2021-2022

Forma de
invatamant

Nr
elevi

inscrisi
Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Număr de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Zi 2280
2194

(96,23%) 86 (3,77%) 0 (0%)
504

(22,97%)
416

(82,54%)
88

(17,46%) 1690 (77,03%) 361 (21,36%)
423

(25,03%)
471

(27,87%)
433

(25,62%)
2

(0,12%)

Seral 7
4

(57,14%) 3 (42,86%) 0 (0%) 4 (100%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Frecvenţă

redusă 5 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 3 (100%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 2292
2203

(96,12%) 89 (3,88%) 0 (0%)
511

(23,2%)
423

(82,78%)
88

(17,22%) 1692 (76,8%) 361 (21,34%)
425

(25,12%)
471

(27,84%)
433

(25,59%)
2

(0,12%)
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PROMOŢII ANTERIOARE

Sesiunea august-septembrie 2022

Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat 2022 - sesiunea august-septembrie, înainte de contestaţii

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Număr de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Zi 816
655

(80,27%) 161 (19,73%) 5 (0,76%) 409 (62,44%)
261

(63,81%)
148

(36,19%)
241

(36,79%)
206

(85,48%)
29

(12,03%) 5 (2,07%) 1 (0,41%) 0 (0%)
Seral 20 12 (60%) 8 (40%) 0 (0%) 8 (66,67%) 4 (50%) 4 (50%) 4 (33,33%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Frecvenţă
redusă 11 8 (72,73%) 3 (27,27%) 0 (0%) 8 (100%) 6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 847
675

(79,69%) 172 (20,31%) 5 (0,74%) 425 (62,96%)
271

(63,76%)
154

(36,24%)
245

(36,3%)
210

(85,71%)
29

(11,84%) 5 (2,04%) 1 (0,41%) 0 (0%)

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Număr de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99 Nr. elevi
reusiţi 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Zi 362
305

(84,25%) 57 (15,75%) 0 (0%)
189

(61,97%)

128
(67,72

%)
61

(32,28%) 116 (38,03%) 107 (92,24%) 8 (6,9%) 1 (0,86%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral 20 17 (85%) 3 (15%) 1 (5,88%)
10

(58,82%) 6 (60%) 4 (40%) 6 (35,29%) 5 (83,33%) 0 (0%) 1 (16,67%) 0 (0%) 0 (0%)

Frecvenţă
redusă 16 12 (75%) 4 (25%) 0 (0%) 6 (50%)

5
(83,33

%)
1

(16,67%) 6 (50%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 398
334

(83,92%) 64 (16,08%) 1 (0,3%)
205

(61,38%)
139

(67,8%)
66

(32,2%) 128 (38,32%) 118 (92,19%)
8

(6,25%) 2 (1,56%) 0 (0%) 0 (0%)
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Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat 2022 - sesiunea august-septembrie, după contestaţii

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr.
elevi

prezenti
Nr. elevi

neprezentati
Nr. elevi
eliminati

Număr de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:
< 5 5 - 5.99

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

Zi 816
655

(80,27%) 161 (19,73%) 5 (0,76%)
400

(61,07%)
257

(64,25%)
143

(35,75%)
250

(38,17%)
215

(86%)
29

(11,6%) 5 (2%) 1 (0,4%) 0 (0%)

Seral 20 12 (60%) 8 (40%) 0 (0%) 6 (50%)
4

(66,67%)
2

(33,33%) 6 (50%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Frecvenţă

redusă 11
8

(72,73%) 3 (27,27%) 0 (0%) 8 (100%) 6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 847
675

(79,69%) 172 (20,31%) 5 (0,74%)
414

(61,33%)
267

(64,49%)
147

(35,51%)
256

(37,93%)
221

(86,33%)
29

(11,33%) 5 (1,95%)
1

(0,39%) 0 (0%)
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4.9.4. Rezultatele la examenele de certificare a competenţelor profesionale

Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului
postliceal – nivel 5, sesiunea februarie 2022 s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad şi Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Arad. La şcoala
postliceală au fost înscrişi 68 elevi, 63 fiind prezenţi şi declaraţi promovaţi.

Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor de liceu – filiera
tehnologică – nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2022 s-a desfăşurat în 22 centre de
examinare, 9 centre în municipiul Arad şi 13 centre în judeţ din care 4 în mediul rural: Liceul
Tehnologic Savârsin, Liceul Tehnologic „I. Buteanu” Gurahonţ, Liceul Tehnologic Beliu şi
Liceul Tehnologic „Vasile Juncu” Miniş.

La examen au fost înscrişi 825 elevi din care s-au prezentat la examen 790 elevi, toţi
fiind declaraţi promovaţi.

Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului
postliceal – nivel 5, sesiunea iulie 2022 s-a desfăşurat în 4 centre de examinare din municipiul
Arad.

La examen au fost înscrişi 83 elevi , 82 elevi s-au prezentat la examen, toţi fiind
declaraţi promovaţi

Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului
profesional – nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2022 s-a desfăşurat în 20 centre de
examinare, 10 centre în municipiul Arad şi 10 centre în judeţ.

La examen au fost înscrişi 584 elevi, 541 elevi fiind prezenţi şi declaraţi promovaţi.
Dintre acestia 19 elevi erau absolvenţi ai învăţământului profesional special.
Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului

postliceal – nivel 5, calificarea profesională „Asistent medical generalist”, sesiunea august
2022, s-a desfăşurat în patru centre de examen din municipiul Arad: Şcoala Postliceală
Sanitară Arad, Colegiul Particular ”Vasile Goldiş” Arad, Şcoala Postliceală FEG, filiala Arad şi
Şcoala Postliceală ”Theos Speranţa” Arad.

La examen au fost înscrişi 305 elevi, toţi fiind prezenţi şi declaraţi promovaţi.
Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor de liceu – filiera

tehnologică – nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2022 s-a desfăşurat în 3 centre de
examinare, toate în municipiul Arad.

La examen au fost înscrişi 41 elevi din care s-au prezentat la examen 38 elevi, toţi fiind
declaraţi promovaţi.

4.10 Olimpiade şi concursuri şcolare
Particularitatea anului şcolar 2021 - 2022 nu a permis organizarea şi desfăşurarea

concursurilor şi olimpiadelor, decât într-o manieră limitată şi cu reprezentare numerică sub
nivelul anilor trecuţi. Unele competiţii s-au ţinut în mediul online.

Calitatea de preşedinte executiv în cadrul comisiilor de organizare, evaluare şi de
soluţionare a contestaţiilor din cadrul următoarelor olimpiade şcolare:
➢ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – clasele V-VIII, nr.

54/03.03.2022
➢ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – clasele IX-XII, nr.

55/03.03.2022
➢ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ŞCOLI/SECŢII

CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR ŞI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA –
clasele V-VIII, nr. 56/03.03.2022
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➢ OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE
ROMÂNEASCĂ” – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE – SECŢIUNEA
GIMNAZIU - clasele V-VIII ; SECŢIUNEA LICEU – clasele IX-XII, nr. 60/03.03.2022

➢ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, LATINĂ, nr.
57/03.03.2022

➢ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LECTURĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – clasele
IX-XII, nr. 58/03.03.2022

➢ OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN
LECTURĂ” – clasele V-VIII, nr. 59/03.03.2022

➢ OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”, CLASELE IX-XII,
nr.85/14.03.2022

Concursurile şi olimpiadele şcolare

În data de 31 mai 2022, a avut loc premierea elevilor olimpici. Au fost premiaţi 183
de elevi.

Elevii care au reprezentat judeţul Arad la nivel naţional sunt următorii:

❖ OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - gimnaziu - HAŞ MAYA MIRUNA
(Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad), STĂNESCU IRIS (Liceul Naţional de Informatică
Arad), LUCACI PECICAN MIHAI (Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad), GAVRILĂ
ADA-CRISTINA (Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad);

❖ OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - liceu - BADEA MĂDĂLINA SARA
(Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad), BARBU IASMINA CĂTĂLINA (Colegiul Naţional
„Moise Nicoară” Arad), ŞTEFEA DENISA IONELA (Colegiul Naţional „Moise Nicoară”
Arad), PARASCA VICTORIA DAMARIS (Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad);

❖ OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ŞCOLI/SECŢII CU
PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR ŞI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA: KISS
CINTIA ALEXANDRA, ANGHEL ORSOLYA, SZEL EMESE MARIA (Colegiul „Csiky
Gergelly” Arad); KREBS ANA-SOPHIA, URSUŢA RHIANNA-SOPHIA, BECKER NORA
LUCIA ZOE, HERŢEG CĂTĂLIN CRISTIAN (Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”
Arad);

❖ OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE
„CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ”: PĂTRU MARIA ŞTEFANIA (Liceul
Naţional de Informatică), TRIF ALESIA-MARIA (Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Arad), MARIUS ANDRA-BEATRICE (Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad), PETREAN
IOANA-ALEXANDRA (Colegiul Naţional „Elena Ghiba-Birta” Arad), MOŢIU GEORGIANA
(Colegiul Naţional „Preparandia Dimitrie-Ţichindeal” Arad), ŞTEFEA DENISA IONELA
(Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad), GAL VANESSA REBECA (Colegiul Naţional
„Preparandia Dimitrie-Ţichindeal” Arad);

❖ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LECTURĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ”: LIVADA
ROBERT-IONUŢ (Colegiul Naţional „Preparandia Dimitrie-Ţichindeal” Arad), PARASCA
VICTORIA DAMARIS (Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad);

❖ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI CLASICE: TODERICI CRISTINA DARIA (Liceul
Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad), PRISACARIU AIDA (Colegiul Naţional
„Preparandia Dimitrie-Ţichindeal” Arad), OARCEA LUANA ALINA (Liceul Teoretic „Adam
Muller Guttenbrunn” Arad);

❖ OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN
LECTURĂ”: MUJ LUCA ADELIN IULIAN (Şcoala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaş);
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CHIŞU ANA IONELA (Liceul „Ion Buteanu” Gurahonţ), BALCĂU ANDREEA - MARIA
(Liceul Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu); VARCUŞ NAOMI-ANAMARIA-IOANA
(Şcoala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaş).

❖ CONCURSUL DE LECTURĂ ŞI INTERPRETARE TRANSCURRICULARĂ „IONEL
TEODOREANU”: RUS ANASTASIA CRINA (Colegiul Naţional „Preparandia Dimitrie-
Ţichindeal” Arad), GROO PATRICK (Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad),
BALINT ROXANA ANAMARIA (Liceul „Sever Bocu” Lipova), SUCIU ANDREEA NANNE
(Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad).

Elevi premiaţi la nivel naţional:
❖ OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – liceu - BARBU F.M. IASMINA

CĂTĂLINA, COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ" ARAD - menţiune
❖ OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ŞCOLI/SECŢII CU

PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR ŞI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA: KISS M.
CINTIA ALEXANDRA, COLEGIUL „CSIKY GERGELY" ARAD – menţiune

❖ OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE
„CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” - gimnaziu: TRIF D. ALESIA-MARIA,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” – menţiune

❖ OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE
„CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” – liceu : ŞTEFEA I.D. DENISA
IONELA, COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” – menţiune; PETREAN I.C. IOANA-
ALEXANDRA, COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA-GHIBA BIRTA” – premiul special

❖ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LECTURĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ”:
PARASCA T. VICTORIA DAMARIS, COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ" ARAD –
menţiune

❖ OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI CLASICE: TODERICI O. CRISTINA DARIA, LICEUL
TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD – premiul I ; PRISACARIU M.
AIDA, COLEGIUL NAŢIONAL „PREPARANDIA-DIMITRIE ŢICHINDEAL" ARAD –
medalie de bronz.

❖ OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS” – ILISIE VALERIA, COLEGIUL
NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ" ARAD – menţiune.

În anul şcolar 2021-2022, au fost reluate Olimpiadele pe discipline. Astfel, in judeţul
Arad au fost organizate:
- Olimpiada de limba engleză, etapa judeţeană în data de 26.03.2022, la Şcoala Gimnazială
„Aurel Vlaicu” Arad
- Olimpiada de Limba Germană, în data de 12 martie 2022 la Liceul Teoretic „Adam Muller
Guttenbrunn” Arad
- Olimpiada de Limba franceză, în data de 19 martie 2022, la Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentară, Arad

La etapa naţională a olimpiadei de matematică au fost obţinute următoarele rezultate:
- două menţiuni şi medalii de argint la clasele a VI-a şi a VIII-a;
- o medalie de bronz la clasa a IX-a;
- o medalie de onoare la clasa a V-a.

Pentru obţinerea acestor rezultate, s-au parcurs următoarele etape:

√ Identificarea elevilor capabili de performanţă şi organizarea pregătirii lor în unităţile de
învăţământ şi centrele de excelenţă.
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√ Organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare în măsura în care situaţia pandemică
permite acest lucru.

La etapa naţională a olimpiadei de fizică a fost obţinută o menţiune ME la clasa a
IX-a iar la etapa naţională a olimpiadei de chimie s-au obţinut două menţiuni ME la clasa a
VIII-a şi a IX-a.

REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADELE ŞI LA CONCURSURILE ŞCOLARE
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

La etapa naţională a olimpiadelor interdisciplinare tehnice au fost obţinute următoarele
rezultate:
⌑ un premiu I, domeniul profesional ”Economic” ;
⌑ un premiu II, domeniul profesional ”Construcţii şi lucrări publice” ;
⌑ doua menţiuni, domeniile profesionale ”Turism şi alimentaţie” şi ”Industrie alimentară”.

La etapa naţională a concursului profesional s-a obţinut o menţiune la calificarea
profesională ”Bucătar”

La etapa naţională a olimpiadelor de informatică şi tehnologia informaţiilor au fost obţinute
următoarele rezultate:
⌑ un premiu III, la Olimpiada Naţională de Informatică Aplicată – AcadNet ;
⌑ şase menţiuni, la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei (1), Olimpiada Naţională

de Inovare şi Creaţie Digitală Infoeducaţie (3) şi Olimpiada Naţională de Informatică
Aplicată – AcadNet (2);

⌑ două medalii de bronz, la Olimpiada Naţională de Informatică.

Participarea profesorilor la olimpiade, concursuri, examene
Profesorii de Educaţie fizică şi sport din municipiul şi judeţul Arad au participat la

olimpiadele şi concursurile sportive organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în
cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar sau la alte competiţii din calendarul ME. Mai
multe cadre didactice s-au implicat în organizarea etapelor judeţene/zonale/naţionale care au
avut loc în perioada martie -mai 2022, la Arad.

Activitatea profesorilor se oglindeşte şi în rezultatele bune obţinute de către elevi la
etapele naţionale a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar:

Locul III la tetratlon băieţi, gimnaziu- Elev al Şcolii Gimnaziale „Iustin Marşieu”
Socodor- (profesor Flavius Brânduşe)

Menţiune la şah băieţi liceu şi sah fete gimnaziu- Elevi ai Colegiului Naţional „Moise
Nicoară” Arad-(profesor Cirin Marius şi Schmidt Francisc)

Medalie de bronz în proba de aruncăre cu discul la Campionatele Europene U-18 de la
Ierusalim- Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Şcolar „Gloria” Arad - ( profesor Miclea
Constantin).

În luna martie 2022, Ministerul Educaţiei a hotărât reluarea desfăşurării tuturor
olimpiadelor şcolare judeţene, zonale şi naţionale, precum şi a activităţilor sportive conform
calendarului Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi a calendarului Campionatelor
Naţionale Şcolare.

4.11 Învăţământul particular

În judeţul Arad învăţământul particular este reprezentat printr-un număr de 20 unităţi de
învăţământ particulare, din care 17 unităţi de învăţământ sunt acreditate iar 3 sunt autorizate.
În aceste unităţi şcolare funcţionează 115 de clase/grupe , şcolarizând un total de 2324 de
preşcolari/elevi.
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Activitatea acestor unităţi a fost monitorizată prin inspecţii tematice,întâlniri de lucru în
cadrul consfătiirilor judeţene, consiliul consultativ, cât şi prin discuţii directe cu directorii
unităţilor de învăţământ.

Monitorizarea şi evaluarea acivităţii manageriale se desfăşoară conform prevederilor
OMEN 3623/11.04.2017, art. 11.

S-a asigurat monitorizarea prin inspecţii tematice prin care s-au verificat următoarele
aspecte şi s-au verificat documente de referitoare la Ordinul de Ministru pentru
autorizare/acreditare, completarea documentelor şcolare, realizarea planului de şcolarizare,
constituirea colectivelor de elevi şi întocmirea orarului, transferului elevilor în vacanţa
intersemestrială, a modului în care se realizează procesul instructiv-educativ; rezultate
obţinute de elevi; respectarea prevederilor referitoare la aplicarea planului cadru şi a
programelor şcolare în vigoare, evaluarea elevilor; frecvenţa notării elevilor şi verificarea
documentelor elevilor, acurateţea datelor introduse în SIIIR. Cu ocazia inspecţiilor realizate s-
a constatat că, în general, cadrele didactice se evidenţiază următoarele aspecte:

Obiectivul principal al inspecţiei şcolare îl constituie creşterea eficienţei şi a calităţii
procesului de învăţământ prin realizarea finalităţilor educaţiei.

√ evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de
performanţă de către cadre didactice şi preşcolari/elevi, la nivel judeţean şi local;

√ evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional, a calităţii activităţilor
extracurriculare;

√ evaluarea calităţii activităţii personalului din învăţământ şi a calităţii managementului
şcolar;

√ sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii şi atingerii
standardelor de performanţă de către elevi;

√ sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de îmbunătăţire a
activităţii de predare, învăţare şi evaluare, a procesului managerial;

√ Sprijinirea şi promovarea exemplelor de bune practici;
√ Promovarea autoevaluării în vederea îmbunătăţirii continue a procesului instructiv -

educativ;
√ învăţământului particular este cel mai bine reprezentat la nivelul preşcolar şi

postliceal - specializarea sanitar
√ oferta educaţională a grădiniţelor particulare este atractivă, grupele cuprind mai

puţini copii decât în grădiniţele de stat cele mai căutate, personalul didactic este calificat
√ dotarea grădiniţelor particulare este de bună calitate
√ finalizarea învăţământului liceal particular tehnologic a însemnat calificarea

profesională de nivel 3
√ oferta de pregătire profesională este adaptată la schimbările structurale marcate în

principal de industria în proces de restructurare, în paralel cu creşterea ponderii serviciilor
( Şcoala Profesională Astra)

√ calificarea pentru care liceele particulare oferă pregătire este în domenii în care
acoperirea este insuficientă faţă de nevoile comunităţii: tehnician in economie, coafor
stilist, mecanică şi tehnician în gastronomie

√ personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic este calificat, flexibil
şi competent

√ au fost încheiate contracte de colaborare cu agenţii economici şi instituţiile care
desfăşoară activitatea în domenii similare tipurilor de şcolarizare prin liceu tehnologic.

Aceste contracte facilitează realizarea instruirii practice.
Perspectivele şi tendinţele care se manifestă în învăţământul particular sunt, în

general, de extindere a reţelei de învăţământ, de autorizare şi acreditare a unor noi unităţi de
învăţământ, profiluri şi specializări. În mod special, în învăţământul preprimar, primar şi
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postliceal, tot mai multe persoane juridice sunt preocupate de înfiinţarea unor asemenea
unităţi şcolare. S-a monitorizat desfăşurarea concursurilor de ocuparea a posturilor didactice
vacante în unităţile de învăţământ particular: Grădiniţa PP ”Căsuţa Copilăriei” Arad şi
Grădiniţa ”Efremia” Arad, Colegiul Particular ”Vasile Goldiş” Arad, Grădiniţa ”Toys Story”,
Grădiniţa ”Samariteanul” Sâmbăteni ; Speranţa Macea cât si activităţile desfăşurate de
ARACIP cu ocazia vizitelor de evaluare externă/ acreditare.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a sprijinit şi încurajat iniţiativele directorilor din
învăţământul particular în derularea procesului de management educaţional pentru a se
asigura un management eficient şi de calitate.

4.12 Alternative educaţionale

În ceea ce priveşte învăţământul alternativ, în anul şcolar 2021-2022, în judeţul Arad a
funcţionat doar alternativa educaţională „Step-by-Step” .

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si
transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de
reglementările elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului
de specialitate.

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase
s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele
operaţionale, conţinutul ştiinţific, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi
standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi
interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ
pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
Pentru anul şcolar 2021-2022, se pot evidenţia următoarele aspecte, în ce priveşte
învăţământul alternativ:
➢ Creşterea interesului pentru învăţământul alternativ, din partea părinţilor, a cadrelor

didactice şi a elevilor;

NR.
CRT. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMĂNT

NUMĂR CLASE
ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR/
GRĂDINIŢE – „STEP BY

STEP”
TOTAL
ELEVI

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF
MOLDOVAN” ARAD

5 CLASE – STEP BY STEP 101

2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS
IACOB” ARAD

5 CLASE – STEP BY STEP 131

3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON
COTRUŞ” ARAD

14 CLASE– STEP BY STEP 394

4. GRĂDINIŢA „ELEFĂNŢELUL
ALFA” /

8 GRUPE 184

5. GRĂDINIŢA PP. NR.14 ARAD 3 GRUPE 108
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➢ Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si
transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare;

➢ mediul educaţional trebuie să-i îndemne pe copii să participe activ la propriul lor proces de
învătare, să-şi întărească încrederea în sine pentru a putea face faţă provocărilor la care
societatea îi expune

Unităţile şcolare fac parte din reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, iar
clasele de tip „Step-by-Step” lucrează după planurile cadru şi programele în vigoare, aprobate
de Comisia Naţională de Alternative Educaţionale.
Manualele şcolare utilizate respectă programele şcolare în vigoare, iar înscrierea elevilor la
clasele „Step-by-Step” a fost realizată pe baza interviului cu părinţii şi copiii, aceştia
manifestând interes deosebit pentru un astfel de învăţământ.

Demersurile didactice îmbină armonios obiectivele cadru, obiectivele operaţionale,
conţinuturile învăţării, activităţile de învăţare, strategiile didactice şi evaluarea. Se remarcă
faptul că elevii de la aceste clase au o foarte bună pregătire, iar părinţii acestora manifestă
mult interes pentru pregătirea lor, colaborând foarte bine cu cadrele didactice. Se remarcă de
asemenea, o bună colaborare între colectivul şcolii şi cadrele didactice angrenate în
învăţământul alternativ, se apreciază totodată buna colaborare a şcolii cu comunitatea locală
şi cu agenţii economici, în vederea obţinerii unor surse de finanţare în scopul îmbunătăţirii
bazei didactico-materiale de la aceste clase.

În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, învăţătorii au
adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru
exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la
formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.

O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în
învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării
active şi conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie
deosebită s-a acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative şi
formative au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui
grup şi la nivelul comisiei. Analiza comparativă, şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set
de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se
programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar
şi apelând la strategii de evaluare alternativă.

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă
pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de
performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca
urmare a concluziilor în urma analizei acestora ) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare,
însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea
sprijinirii actului de învăţare.

Analiza SWOT:

Puncte tari:
- personal didactic calificat, în procent de 90% titular;
- planificări anuale şi saptămânale corect întocmite;
- obiectivele propuse au fost realizate;
- activităţi de remediere a lacunelor;
- implicarea părinţilor în activităţi şcolare şi extraşcolare;
- multe cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecţionare;
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- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;
- participarea la multe concursuri naţionale şi internaţionale;
- parteneriate realizate cu alte şcoli din zonă sau din ţară;
- realizarea de materiale didactice variate;
- aplicarea unor metode atractive de învăţare pentru fixarea cunoştinţelor precum şi a

unor metode eficiente de evaluare, pentru consemnarea progreselor elevilor şi
monitorizare a situaţiei la învăţătură;

- preocupări pentru dezvoltarea talentelor elevilor.

Puncte slabe:
- timp puţin pentru studiul individual;
- neimplicarea în proiecte europene prin care se pot stabili relaţii cu parteneri din ţară

sau străinătate;

- participarea redusă la proiecte europene care să vizeze formarea şi dezvoltarea
competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi învăţarea autentică în mediul
nonformal;

- timpul redus alocat unui psiholog în şcoală;
- elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare, nu-şi pregătesc lecţiile.

Oportunităţi:
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună;
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi,
proiecte MECS;
- parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme;
- posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii;
-disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii
(Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale);
- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE.

Ameninţări:
- sistemul de evaluare a învăţătorilor pe baza documentelor;
- modificarea frecventă a Curriculum-ului;
- disponibilitatea personală de a aborda anumite subiecte din tema dată.

Se poate aprecia că alternativele şcolare educaţionale din învăţământul judeţului Arad
se bucură de interes crescând din partea părinţilor şi a învăţătorilor, astfel încât există
perspective reale de extindere a acestor alternative educaţionale şi la alte unităţi şcolare din
municipiu şi din judeţ.

5. ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR CONEXE

5.1 Casa Corpului Didactic

Obiectivele propuse în planul managerial sunt îndeplinite parţial sau în totalitate. Drept
urmare, apreciem ca pozitivă activitatea desfăşurată de Casa Corpului Didactic „Alexandru
Gavra” Arad în anul şcolar 2021-2022. În acest sens evidenţiem următoarele aspecte:
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Optimizarea managementului la nivelul instituţiei. S-a dezvoltat o cultură
organizaţională prin care personalul angajat a înţeles necesitatea asumării unor sarcini
suplimentare (din afara domeniului propriu de activitate) datorită personalului redus la nivelul
instituţiei. S-au realizat demersurile de ocupare a posturilor didactice vacante existente în
instituţie, ocupându-se prin detaşare în interesul învăţământului 2 posturi de profesor metodist.
Asigurarea managementului optim la nivelul instituţiei s-a datorat implicării directe şi active a
tuturor salariaţilor, asumarea sarcinilor suplimentare alocate prin fişa postului elaborată la
începutul anului şcolar şi a activităţilor/acţiunilor prevăzute în planul managerial şi în planul de
dezvoltare instituţională. Munca în echipă a angajaţilor, indiferent de funcţiile ocupate,
colaborarea şi cooperarea la nivel intra şi interinstituţional au determinat asigurarea unui
management corespunzător care să permită desfăşurarea activităţilor propuse în acest an
şcolar, precum şi a obiectivelor şi a ţintelor strategice prevăzute în planul managerial.

Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic ca instituţie cu atribuţii în formarea
continuă a personalului didactic. Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, prin activităţile şi
proiectele realizate şi promovate, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi-a
consolidat rolul de instituţie deschisă, flexibilă şi atentă la nevoile de formare ale personalului
didactic. Au fost realizate activităţi de prezentare a ofertei de programe, de prezentare a
proiectelor implementate pe parcursul anului atât prin activităţi directe în şcoli, cât şi la întâlniri
cu directorii unităţilor şcolare. Oferta de formare a fost popularizată pe pagina web a instituţiei
şi pe forumul ISJ Arad. Site-ul instituţiei a fost actualizat cu date de ultimă oră, utile în
domeniul formării continue. Programele derulate au fost apreciate de participanţi. În
parteneriat cu CCD-uri din ţară, cu asociaţii profesionale şi ONG-uri, au fost elaborate
pachete de oferte de formare/perfecţionare, care au acoperit aria de nevoi specifice privind
formarea şi abilitarea personalului didactic. De asemenea, s-a îmbogăţit baza de date a
formatorilor cu care CCD Arad colaborează şi care deţin competenţe şi abilităţi ce permit
diversificarea ofertei de formare şi creşterea calităţii ei.

Diversificarea şi flexibilizarea ofertelor educaţionale în funcţie de nevoile şi interesele
beneficiarilor. Proiectarea ofertei de formare continuă a CCD Arad, pentru anul şcolar 2021-
2022, a fost fundamentată pe analiza nevoilor de formare la nivelul judeţului realizată la
începutul anului şcolar. Cadrele didactice din judeţul Arad, inclusiv directorii şi personalul
didactic responsabil cu dezvoltarea profesională din şcoli au completat online chestionare
pentru identificarea nevoii de formare. S-au menţinut în ofertă programele de formare care s-
au bucurat de o largă participare a cadrelor didactice în anii trecuţi, cu reactualizarea
conţinuturilor şi metodologiei folosite şi au fost propuse noi programe de formare în diverse
domenii, în special didactică generală şi didactica disciplinei, evaluare şi metodologie,
leadership şi management educaţional, dezvoltarea competenţelor digitale, care au răspuns
nevoilor de formare a resursei umane din şcoli. Atât programele de formare acreditate, cât şi
cele avizate au fost proiectate şi organizate cu componentă online pe platforme de învăţare.
Prin implicarea în formare a inspectorilor şcolari s-au dezvoltat activităţi de scriere şi derulare
de proiecte educative şi proiecte Erasmus+, s-au propus cursuri pentru pregătirea corpului de
metodişti ai ISJ şi pentru pregătirea debutanţilor şi participanţilor la concursul de titularizare.
În anul şcolar 2021-2022 oferta de formare a Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
a cuprins 20 programe de formare continuă acreditate ME (7 proprii şi 13 ale altor furnizori), 1
program autorizat ANC (furnizor extern), 46 programe avizate ME, 9 workshop-uri, 14
programe de formare şi autoformare derulate prin cercurile pedagogice şi o serie de activităţi
ştiinţifice, metodice şi culturale derulate în parteneriat cu ISJ Arad şi unităţile şcolare.

Asigurarea calităţii în formarea continuă a personalului din învăţământ în funcţie de
orientările moderne. În anul şcolar 2021-2022, CCD Arad a derulat: 7 programe de formare
acreditate (2 proprii şi 5 ale altor furnizori) la care au participat 206 cadre didactice şi 7
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programe avizate prin care au fost formate 244 cadre didactice. În colaborare cu ISJ Arad s-
au organizat cursuri de formare pe specialităţi (învăţământ primar, educaţie fizică şi sport,
matematică, informatică, limba şi literatura română, limbi moderne, limbi materne etc.) pentru
pregătirea debutanţilor şi a participanţilor la concursul de titularizare, la care au participat: 97
de cadre didactice înscrise la examenul de definitivare în învăţământ şi 62 de cadre didactice
în vederea participării la susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor vacante. În
acest an şcolar, la sesiunile de formare în didactica specialităţii şi elemente de didactică
generală pentru învăţământul primar, au participat şi 24 de absolvenţi ai Universităţii „Aurel
Vlaicu” Arad şi ai Colegiului Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad – profil pedagogic
în vederea participării la concursul de titularizare. Pe lângă aceste programe de formare, s-au
organizat şi derulat activităţi de instruire şi formare în cadrul workshop-urilor şi a cercurilor
pedagogice, la care au participat 1325 cadre didactice. Programele de formare proiectate au
pus accent pe formarea şi dezvoltarea de competenţe didactice, digitale, transversale, pe
interacţiune la nivel de participanţi, pe schimb de experienţă şi experimentare de noutăţi în
diverse domenii. S-a monitorizat permanent derularea programelor de formare realizate, prin
prezenţa online a personalului din instituţie la aceste cursuri, prin aplicarea de chestionare şi
discuţii cu participanţii. S-au consiliat şi îndrumat formatorii în proiectarea programelor de
formare, profesorii metodişti responsabili de programele de formare asigurând astfel suportul
necesar atât participanţilor cât şi formatorilor în funcţie de nevoi. Aria tematică a programelor
de formare ofertate în acest an a asigurat un echilibru între priorităţile ME şi nevoile de
formare identificate în urma inspecţiei şcolare. Feedback-ul participanţilor a fost pozitiv şi a
evidenţiat nu numai realizările, ci chiar a facilitat schiţarea, respectiv stabilirea conţinutului
activităţilor ulterioare. S-a realizat analiza nevoilor de formare şi studiul impactului
programelor de formare prin utilizarea unor chestionare de tip google docs în vederea
simplificării procesului de prelucrare a datelor.
În anul şcolar 2021-2022, CCD Arad s-a implicat activ în derularea programelor şi activităţilor
de formare în cadrul proiectelor:
- POCU 74/6/18 ID 106250 „Educaţie de calitate pentru toţi”, având ca scop reducerea

abandonului şcolar prin dezvoltarea de competenţe didactice şi transversale ale cadrelor
didactice din şcolile din grupul ţintă;
- POCU 6/10i/ID 118327 „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi - CRED”,

având ca obiectiv general prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, prin măsuri sistemice de
aplicare inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la
experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi
gimnazial. Unul dintre obiectivele proiectului vizează nevoia/necesitatea de a avea la catedră,
un profesor care îşi asumă noi roluri. Dar şi nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în
profunzime valenţele noului Curriculum naţional, să le poată folosi la adevărata valoare şi să
extragă din acestea plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci şi un dascăl
adevărat;
- POCU/904/6/25/146587 „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, având ca

obiectiv specific asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în
sistemul de învăţământ preuniversitar, datorită dezvoltării unui sistem naţional coerent şi fiabil
de formare profesională şi de dezvoltare a competenţei didactice, ca formare
psihopedagogică, necesare ocupării şi exercitării unei funcţii didactice precum şi obţinerii
performanţei pedagogice în învăţământul preuniversitar din România, în activitatea de
predare/formare şi în activitatea de management educaţional şi în contextul procesului global
de digitalizare a sistemelor de educaţie.
Odată cu reluarea activităţilor faţă-în-faţă în şcoli, în perioada septembrie-octombrie 2021 s-a
finalizat formarea în cadrul programului de formare MEDIATOR ŞCOLAR, Cod COR 334010,
autorizat prin AR 000646/08.05.2019, program cu durata de 40 ore. S-au organizat două
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sesiuni de evaluare finală a cursanţilor finalizând programul 25 cadre didactice. Programul de
formare s-a derulat în cadrul proiectului POCU 106250 cu titlul „Educaţie de calitate pentru
toţi” implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi C&T Strategic Business Partners S.R.L. Bucureşti. În
cadrul aceluiaşi proiect s-au derulat programele de formare Profesor pentru o şcoală
prietenoasă, acreditat prin OMEN Nr. 4737/09.08.2019 şi Dascălul – vector activ al comunităţii,
acreditat prin OMEN Nr. 4737/09.08.2019. Grupul ţintă a fost format din 262 cadre didactice,
organizat în 12 grupe. În urma evaluărilor finale, 254 cursanţi au absolvit programul Dascălul
– vector activ al comunităţii şi 243 cursanţi au absolvit programul Profesor pentru o şcoală
prietenoasă.
În ceea ce priveşte proiectul CRED, în cadrul seriilor S10_V_G_CRED şi S11_V_G_CRED, la
grupele de formare organizate şi implementate la nivelul regiunii Vest în judeţele Arad, Caraş-
Severin, Hunedoara, Timiş, au finalizat formarea 61 cursanţi din judeţul Arad de la diferite
specializări (Limba engleză, Limba franceză, Limba şi literatura română, Istorie, Geografie,
Matematică, Fizică, Chimie, Informatică şi TIC, Religie ş.a.) în cadrul activităţii de formare
A3.3. „Formarea cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, în vederea integrării
noului curriculum de gimnaziu şi facilitării tranziţiei elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial
(asigurarea accesului la învăţământ primar şi gimnazial de calitate pentru toţi elevii)”. În lunile
mai şi iunie 2022, în cadrul grupei „Resurse educaţionale digitale: Realizare, utilizare,
evaluare - Formare nivel 2” a participat la activităţile de formare doar un cursant din judeţul
Arad. În iunie şi august 2022, s-au organizat şi s-au implementat la nivelul regiunii Vest, cinci
grupe de formare în cadrul Seriei 1_MANAGER –„Managementul implementării eficiente a
curriculumul naţional. MANAGER -CRED. Formare nivel 2”, la care au participat 17 cadre
didactice, personal cu funcţie de conducere din instituţiile de învăţământ din judeţul Arad.
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad reprezentată de director, echipa locală de
implementare a proiectului şi angajaţii CCD Arad au organizat în data de 24 mai 2022
workshop-ul cu tema „Deschideri transdisciplinare în dezvoltarea creativităţii şi a spiritului
critic la elevi-Competenţe cheie”, Ediţia a II-a a Atelierelor de bune practici în cadrul Activităţii
A4.3. La această ediţie a workshop-ului au participat 50 de cadre didactice selectate din
şcolile din judeţul Arad, de la nivel de predare gimnazial, având diferite specializări, pentru
care s-au organizat activităţi de formare în cadrul proiectului CRED. Doamna conf. univ. dr.
Cosmina Lungoci a susţinut activitatea de formare în cadrul workshop-ului şi a insistat asupra
promovării activităţilor de învăţare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, punând accent
asupra celor aflaţi în risc de excluziune şi abandon şcolar după modelul complexităţii reduse
la esenţă, şi anume mai mult practic, mai pe înţelesul educabililor şi prin dezvoltarea cadrului
celor 8 competenţe cheie vizate prin activităţile de formare propuse şi realizate de cadrele
didactice participante la activitate pe tot parcursul zilei.

Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, al cărui beneficiar este
Ministerul Educaţiei, se implementează la nivel naţional şi promovează dezvoltarea practicilor
de mentorat didactic realizate prin intervenţii la nivelul formării iniţiale dar şi la nivelul formării
continue prin activităţi de dezvoltare profesională realizate în formatul comunităţii de învăţare
din cadrul bazelor de practică pedagogică (BPP), consorţii şcolare. Înfiinţarea instituţiei
mentoratului carierei didactice se va realiza ca o reţea structurată şi va cuprinde la nivel
naţional înfiinţarea a 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), 11 Centre de Tutorat
Didactic (CTD), 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD). Au finalizat activităţile
de formare în cadrul programului „PROF I – Mentorat pentru carieră didactică”, 32 cadre
didactice din judeţul Arad cu experienţă didactică şi cu activitate metodică. La programul de
formare „PROF II - Mentorat de practică pedagogică”, dedicat profesorilor din cadrul BPP-
urilor, au participat 31 cadre didactice din judeţul Arad. Înscrierea şi selecţia cursanţilor s-a
realizat prin CCD „Alexandru Gavra” Arad, iar dosarele cursanţilor au fost gestionate de CCD



128

Arad şi transmise Partenerului P10_CCD Hunedoara. Cele 2 programe de formare, PROF I şi
PROF II, au fost implementate pentru cursanţii din Arad, de către două universităţi partenere
în cadrul proiectului: Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi Universitatea Transilvania din
Braşov.

Pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei informaţionale în procesul
instructiv-educativ. În anul şcolar 2021-2022 toate programele şi activităţile de formare au fost
organizate şi derulate în regim online. Cadrele didactice participante au avut posibilitatea să
îşi dezvolte competenţele digitale şi competenţele didactice în contextul predării-învăţării-
evaluării în regim online (utilizarea instrumentelor de comunicare online, aplicaţii web e-
learning, platforme de învăţare online, aplicaţii e-Learning, utilizarea platformelor şi
instrumentelor online etc.). În cadrul programului acreditat propriu al CCD Arad „Utilizarea
platformelor şi instrumentelor digitale în activitatea didactică” au participat 35 de cursanţi, iar
293 de cadre didactice au participat la alte activităţi de formare continuă (workshop-uri,
cercuri pedagogice şi activităţi metodice) în cadrul cărora şi-au dezvoltat abilităţi şi
competenţe digitale în vederea utilizării tehnologiei informaţionale în procesul instructiv-
educativ. În acest an şcolar s-au derulat 2 cursuri pentru personalul didactic auxiliar fiind
formate 94 de secretare şi bibliotecare, care au participat la programele avizate „Eficienţă şi
profesionalism în activităţile de secretariat”, respectiv „Utilizarea platformelor digitale în
biblioteca şcolară”, dezvoltându-şi competenţele digitale şi abilităţile în accesarea unor
platforme specifice activităţii profesionale.

Acreditarea unor programe de perfecţionare şi formare continuă pentru cadre didactice
şi manageri şcolari. În anul şcolar 2021-2022 a debutat programul de formare acreditat al
CCD Arad „Utilizarea platformelor educaţionale şi a instrumentelor digitale în activitatea
didactică”. De asemenea s-a solicitat acreditarea programului de formare continuă
„Comunicare instituţională” pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, inclusiv
pentru cele cu funcţii de conducere.

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în reţeaua judeţeană de CDI-uri. Pe parcursul
acestui an şcolar au fost efectuate 3 vizite de monitorizare a CDI-urilor din judeţ: Liceul
tehnologic „Ştefan Hell” Sântana, Liceul Tehnologic Vinga şi Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”
Chişineu-Criş şi s-a oferit consiliere şi suport în cadrul activităţilor tematice şi de cerc
pedagogic. S-a reactualizat baza de date cu responsabilii celor 29 de CDI-uri din judeţ. S-au
elaborat documente de sprijin pentru cadrele didactice care deţin şi rol de documentarist
(neexistând în judeţ niciun post de profesor documentarist) în vederea elaborării unui
portofoliu de materiale pentru fiecare centru. S-au desfăşurat activităţi tematice la nivelul CDI-
urilor, iar în cadrul Cercului pedagogic al responsabililor CDI/al bibliotecarilor au avut loc trei
întâlniri.

Diversificarea ofertei de programe şi activităţi la nivelul filialelor CCD Arad de la Liceul
Tehnologic”Sava Brancovoici” Ineu, Liceul Teoretic Sebiş, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”
Chişineu-Criş şi Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova. S-a reuşit promovarea şi realizarea de
activităţi în cadrul filialelor CCD Arad astfel: s-au derulat simpozioane, ateliere de lucru,
parteneriate şi schimburi culturale, concursuri, expoziţii.

Realizarea parteneriatului cu comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG-uri, universităţi
etc. Parteneriatele au reprezentat o prioritate în activitatea desfăşurată de Casa Corpului
Didactic „Alexandru Gavra” Arad în anul şcolar 2021-2022. Au fost realizate parteneriate cu
unităţi şcolare din municipiul şi judeţul Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, case ale
corpului didactic din ţară, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad,
Centrul Judeţean de Excelenţă Arad, Centrul Judeţean de Excelenţă Sibiu, fundaţii, asociaţii
profesionale şi ONG-uri din Arad şi din ţară (ARCI Cluj-Napoca, ProEuro-Cons Slatina,
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Asociaţia pentru dezvoltarea profesională continuă – Praedu, Asociaţia Club Rotary Arad -
Cetate). Prin protocoalelor de colaborare şi prin intermediul proiectelor educaţionale comune
au fost derulate programe şi activităţi de formare, simpozioane, concursuri, schimburi de
experienţă etc.

Asigurarea informării, documentării, consilierii şi consultanţei pentru personalul din
învăţământul preuniversitar. Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad a reprezentat un
centru de resurse informaţionale şi de consiliere pentru cadrele didactice din municipiu şi
judeţ prin oferirea de consultanţă şi sprijin permanent, atât din partea profesorilor metodişti,
bibliotecarului şi informaticianului CCD Arad, cât şi a formatorilor asociaţi, în domeniul
proiectării activităţilor educaţionale, dezvoltării profesionale, organizării de evenimente
educaţionale, utilizarea platformelor educaţionale, elaborarea şi implementarea de proiecte
etc. Cadrele didactice debutante şi cele înscrise la examenul naţional de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar au beneficiat de activităţi de
formare, consiliere şi îndrumare prin intermediul programelor de formare „Elemente de
didactică generală pentru examenul de definitivare în învăţământ”, „Pregătire în didactica
specialităţii pentru debutanţi şi/sau participanţi la concursul de titularizare”, organizate în
colaborare cu inspectorii de specialitate şi metodiştii ISJ Arad. De asemenea, CCD Arad a
sprijinit activitatea derulată în cadrul cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice, oferind
suport informaţional şi expertiză de specialitate.

Îmbunătăţirea bazei materiale şi a resurselor materiale. Baza materială a Casei
Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad s-a îmbunătăţit prin achiziţionarea de echipamente
IT destinate activităţiilor de formare, achiziţionate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană
în care CCD Arad a fost partener. Astfel, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad
beneficiează de două laboratoare IT care facilitează derularea în condiţii optime a activităţilor
de formare atât faţă-în-faţă cât şi blended learning. Prin proiectele cu finanţare europeană
derulate, CCD Arad a oferit în custodie echipamente IT, softuri şi alte resurse materiale
şcolilor din grupul ţintă, pentru asigurarea unui învăţământ de calitate. De asemeanea, în
cadrul proiectului RELANG - Proiectul comun al Uniunii Europene/Consiliului Europei
intitulat ,,Relaţionarea curriculum-ului lingvistic, teste şi examene în Cadrul European Comun
de Referinţă”, CCD Arad a achiziţionat materiale consumabile în vederea realizării produsului
final sub forma unui ghid a workshop-ului. Pentru invitaţii şi participanţii la workshop-ul
„Deschideri transdisciplinare în dezvoltarea creativităţii şi a spiritului critic la elevi.
Competenţe-cheie”, în cadrul proiectului CRED, au fost achiziţionate materiale şi create mape
cu documentele necesare desfăşurării activităţilor derulate în sala de conferinţe a CCD Arad.

Asigurarea cadrului necesar editării şi difuzării de carte şi publicaţii, prin gestionarea şi
selectarea resurselor necesare în acest sens. Sub egida editurii Şcoala Vremii, editură proprie
a Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în anul şcolar 2021-2022, au fost editate
un număr de 29 publicaţii în domeniul educaţiei, astfel: 7 reviste, 8 ghiduri metodologice, 7
culegeri şi auxiliare didactice şi 7 alte publicaţii (broşuri, cărţi etc.). Aceste publicaţii au apărut
în format tipărit (15 materiale), pe suport electronic (1 material pe CD/DVD) sau în format
online (13 materiale) – publicate ca resurse educaţionale pe site-ul instituţiei. Prin
compartimentul Bibliotecă s-a oferit şi se oferă consiliere în vederea publicării de ghiduri
educaţionale, cărţi, reviste şi suporturi de curs. CCD Arad în colaborare cu ISJ Arad şi cu
CJRAE Arad a elaborat şi a publicat online primul număr al unui buletin informativ cu privire la
activităţile celor trei instituţii, cel de-al doilea număr al acestei publicaţii fiind în curs de
realizare.

Asigurarea cadrului metodologic necesar perfecţionării bibliotecarilor şi
documentariştilor din învăţământul preuniversitar. Au fost organizate întâlniri cu bibliotecarii şi
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responsabilii Centrelor de Documentare şi Informare în vederea organizării activităţilor din
bibliotecă şi CDI în anul şcolar 2021-2022. Prin compartimentul Bibliotecă al CCD Arad
bibliotecarii şi responsabilii CDI din judeţul Arad au fost permanent informaţi şi consiliaţi în
vederea cunoaşterii oportunităţilor de dezvoltare profesională în domeniul de activitate:
organizarea de cursuri postliceale şi postuniversitare de specializare, cursuri de calificare
pentru bibliotecarii cu studii medii oferite de Asociaţia Bibliotecarilor din România, cursuri de
formare continuă organizate de CCD Arad. În acest an şcolar, 16 bibliotecari şcolari au
absolvit programul de formare „Utilizarea platformelor digitale în biblioteca şcolară” cuprins în
oferta de programe a CCD Arad.

Asigurarea unei bănci de date pentru resursele umane cu statut de formator în
domeniile: curriculum, evaluare, management, inspectori şcolari, responsabili cu formarea
continuă, consultanţi, experţi. S-au revizuit şi actualizat bazele de date cu formatorii, mentorii,
metodiştii ISJ, bibliotecarii şcolari, responsabilii CDI, laboranţii şi cadrele didactice cu atribuţii
în formarea continuă din unităţile şcolare din judeţ în vederea stabilirii unei legături şi
colaborări eficiente.

Activităţile desfăşurate de CCD Arad în parteneriat cu ISJ Arad, care au condus la
creşterea calităţii actului didactic în şcolile din judeţ

În anul şcolar 2021-2022 CCD Arad şi ISJ Arad au organizat întâlniri cu anumite cadre
didactice responsabilizate cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ, precum şi
cu directorii, inspectorii şcolari şi metodiştii ISJ, pornind de la premisa că aceştia reprezintă
factorii de decizie privind activitatea fiecărui cadru didactic şi de asemenea, pot să evalueze
activitatea ulterioară în urma încheierii unui program de formare.

CCD Arad a organizat şi derulat în anul şcolar 2021-2022, în parteneriat cu ISJ Arad, prin
implicarea inspectorilor şcolari în calitate de formatori sau persoane resursă în identificarea
formatorilor sau a grupului ţintă, următoarele programe de formare:
➢ Elemente de didactică generală pentru examenul de definitivare în învăţământ
➢ Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa

pregătitoare
➢ Pregătire în didactica specialităţii pentru debutanţi şi/sau participanţi la concursul de

titularizare (pentru învăţământul primar, limba română, limba engleză, matematică,
informatică, limba slovacă maternă, educaţie fizică şi sport etc.)

➢ Dezvoltare instituţională prin programul Erasmus+.
Tot în parteneriat cu ISJ Arad, CCD Arad derulat o serie de activităţi ştiinţifice, metodice şi

culturale, din care enumerăm workshopurile tematice:
➢ Clasa digitală
➢ Jocul -modalitate de educare şi autodezvoltare
➢ Elaborarea, implementarea şi diseminarea proiectelor educative incluse în calendarul

activităţilor educative.
Alte activităţi derulate în strânsă colaborare cu ISJ Arad au cuprins activităţi de formare şi

autoformare continuă asistată în cercurile pedagogice ale învăţătorilor, ale profesorilor de
diferite discipline, ale consilierilor educativi precum şi activităţi de formare şi autoformare
continuă asistată în comisii metodice, dintre care amintim:
➢ Elaborarea, implementarea şi diseminarea proiectelor educative – cercul pedagogic al

consilierilor educativi
➢ Competenţa didactică şi provocările acesteia, în contextul disciplinei educaţie fizică şi

sport – cercul pedagogic al profesorilor de educaţie fizică şi sport
➢ Repere metodologice pentru aplicarea curricumului la biologie – cercul pedagogic al

profesorilor de biologie
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➢ Personalizarea demersului didactic la disciplina Tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor – cercul pedagogic al profesorilor de informatică şi TIC

➢ Geografia in context actual – cercul pedagogic al profesorilor de geografie
➢ Aplicarea programelor şcolare la disciplinele istorie şi educaţie socială în contextul

provocărilor generate de pandemia Covid-19 – cercul pedagogic al profesorilor de istorie
şi educaţie socială

➢ Pregătire în didactica specialităţii – abordări metodice moderne în învăţarea
matematicii – cercul pedagogic al profesorilor de matematică

➢ Rolul experimentului în lecţia de fizică şi exemple de bună practică în activitatea online
– cercul pedagogic al profesorilor de fizică

➢ Limbile materne la clasele V-XII în contextul învăţării la distanţă – cercul pedagogic al
profesorilor de maghiară, germană şi slovacă (maternă)

➢ Corelarea programei şcolare cu programa de examen la disciplina limba şi literatura
română – cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română

➢ Biblioteca online - supravieţuitoare de succes în vremuri pandemice – activitate
metodică a bibliotecarilor şcolari şi responsabililor de CDI

➢ Servicii educaţionale şi de recuperare prin Centrul educaţional şi de proiecte în
parteneriat de la Ineu – activitate metodică a profesorilor din învăţământul special şi
integrat.

În calitate de parteneri în cadrul proiectului POCU ID 106250: „Educaţie de calitate
pentru toţi”, în anul şcolar 2021-2022 Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad au organizat şi derulat programele de formare acreditate
Profesor pentru o şcoală prietenoasă, şi Dascălul – vector activ al comunităţii pentru cadrele
didactice din grupul ţintă şi au organizat evaluarea pentru finalizarea programului autorizat
MEDIATOR ŞCOLAR.

Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care sunt incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2022-2023)
Pentru îmbunătăţirea activităţii Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în anul şcolar
2022-2023 se au în vedere următoarele măsuri:
➢ Acreditarea de noi programe de formare continuă
➢ Derularea de programe de formare de tip blended-learning sau care se adresează

problematicii integrării TIC în procesul educaţional
➢ Îmbunătăţirea activităţii în cadrul filialelor CCD Arad
➢ Dezvoltarea bazei de date cu formatori judeţeni pe diverse arii tematice
➢ Elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de

formare la nivelul activităţilor instructiv-educative în şcoală
➢ Stabilirea de noi parteneriate (locale şi europene) capabile să conducă la activităţi

structurate pe eficienţă şi diversitate
➢ Îmbunătăţirea şi diversificare modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizelor de

nevoi de formare a personalului didactic şi auxiliar
➢ Analizarea şi distribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de

personal.

5.2 Palatul şi Cluburile copiilor

În anul şcolar 2021-2022, am fost preocupaţi de buna organizare a procesului instructiv-
educativ, de creşterea vizibilităţii în comunitate a instituţiei şi de implicarea activă în viaţa
acesteia.
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Raportul de faţă a fost structurat pe urmatoarele puncte:
1. Analiza SWOT
2. Curriculum
3. Asigurarea resurselor umane, şcolarizare şi frecvenţă
4. Activităţi educative şi extracurriculare
5. Activitatea metodică şi de management şcolar
6. Asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor materiale

1. Analiza SWOT

Puncte tari
- experienţe pozitive în ceea ce priveşte

dezvoltarea personală şi integrarea socială a
copiilor;

- vizibilitatea actului educaţional în comunitate
şi societate prin mediatizarea activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare (spectacole,
recitaluri, concursuri, competiţii);

- existenţa parteneriatului educaţional cu
familia, comunitatea, organizaţiile
guvernamentale şi nonguvernamentale în
vederea responsabilizării acestora în susţinerea
şi îmbunătăţirea actului educaţional.

Puncte slabe
- fondurile insuficiente pentru
desfăşurarea activităţilor educative,
- lipsa dotarii clubului pentru
predarea online;
cladirea

Oportunităţi
-valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea

conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;

-promovarea dialogului intercultural în vederea
creşterii calităţii vieţii comunităţii;.

Ameninţări
-oferta negativă a străzii;
neglijarea de către Comunitate, în
special de către presă, a impactului
pozitiv pe care activitatea educativă
extraşcolară şi extracurriculară o are
asupra dezvoltării personalităţii
elevului.

2. CURRICULUM
Indicatori de performanţă :

Elaborarea programului managerial;
Elaborarea regulamentului de ordine interioară;
Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare al instituţiei, în corelare cu cerinţele

curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar;
Mediatizarea ofertelor educative lansate de către instituţie prin mass-media, site,

instituţii partenere;
Asigurarea bazei logistice pentru activitatea cercurilor, extracurriculară şi concursurile

judeţene, interjudeţene şi naţionale;
Aplicarea documentelor curriculare aprobate la nivelul instituţiei şi pentru fiecare cerc

în parte;
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Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale pentru fiecare cerc, pe
baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectele de activităţi sau în urma diferitelor
forme de inspecţie;

Evaluarea activităţii personalului nedidactic;
Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ,

Minister;
Propunerea de servicii pentru comunitate (la cererea acesteia);
Repartizarea echitabilă a stimulentelor materiale stabilite prin lege;
Popularizarea performanţelor copiilor.

3. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, SCOLARIZARE SI FRECVENTA
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Creşterea calităţii personalului didactic, didactic auxiliar
Realizarea cuprinderii copiilor înscrişi în grupe
Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii
Crearea şi actualizarea unei baze de date referitoare la încadrări, proiecte, activităţi etc.
Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul didactic, didactic auxiliar
Normarea şi utilizarea optimă a timpului de lucru de către personalul din subordine
Cuprinderea personalului din subordine în proiecte şi programe specifice
Realizarea fişelor postului pentru personalul din club

Realizarea încadrării corecte pe post a cadrelor didactice şi a personalului
Întocmirea orarului şi a programului instituţiei potrivit cerinţelor pedagogice şi a opţiunii

copiilor şi părinţilor
Asigurarea unui climat favorabil activităţii specifice
Evaluarea periodică a personalului didactic din subordine
Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane
Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind personalul unităţii
Repartizarea echitabilă, în conformitate cu criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor

materiale şi morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice
Asigurarea cadrului instituţional pentru participare personalului la procesul decizional, prin

colectivele şi organele de conducere colectivă existente – comisiile metodice, consiliul de
administraţie şi consiliul profesoral

Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent
Stimularea participării la luarea deciziilor. Încurajarea şi susţinerea iniţiativelor pozitive

Monitorizarea formării continue generale – corelată cu evaluare – a personalului din subordine
Stabilirea modului de participare la stagiile de formare organizate de ISJ, CCD, Minister

etc.
Antrenarea cadrelor didactice şi a copiilor în elaborarea şi derularea diverselor programe
Activitatea instructiv-educativa s-a desfasurat in cadrul a 8 cercuri cu un numar de 72

grupe, avandu-se in vedere nivelul de pregatire al elevilor si optiunile acestora astfel:
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Nr.
Crt.

Cercul Profesorul Norma
didactica

1. Atelierul Fanteziei Sebis Valea Delia 1
2. Arte textile Sebis Mecea Lidia 1
3. Cultura si civilizatie engleza Sebis Muresan Aniela 1
4. Gimnastica Sebis Schida Violeta 1
5. Cenaclu literar/creatie literara Mang Teodora 1
6. Protectia Mediului /Ecologie Ineu Costea Daniel 1
7. Informatica Ineu Marcuti Florin 1
8. Tenis de masa Ineu Bulza Ioan 1

Total
8 norme

didactice

Prioritatile de acţiune au fost următoarele:
o Asigurarea resurselor umane respectand Regulamentul de functionare al Palatelor si Cluburilor

copiilor aprobat de Minister pentru cele 8 cercuri.
o Incadrarea a fost stabilita de catre Inspectoratul Scolar Judetean si conducerea institutiei astfel:

- 7 cadre didactice titulare si 1 cadru didactic suplinitor
- Cuprinderea unui numar de 956 elevi de varsta scolara si prescolara

o Au fost realizate afişe de popularizare a activitaţilor ce s-au desfăşurat în acest an şcolar;
o Deasemeni, cadrele didactice au prezentat oferta educationala celorlate unitati scolare din

Sebis, Ineu si din zona;
o S-a realizat o popularizare corespunzatoare în mass-media a activităţilor;
o Înscrierea elevilor pe grupe s-a realizat în funcţie de orarul unităţilor şcolare aşa încât

activitatea în cadrul instituţiei noastre să se desfaşoare în timpul liber al elevilor.

4. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ DESFAŞURATĂ CU ELEVII
☼ CERCUL ATELIERUL FANTEZIEI SEBIS PROF. VALEA DELIA

1..CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE VIZUALE ŞI CREAŢIE LITERARĂ

„ ICOANA SUFLETULUI DE COPIL ” CC Sebes,judetul Alba

2.. Expozitie-Concurs Interdisciplinar «Romania Copiilor» editia a X-a organizat de Palatul

National al Copiilor

3.Concursul Internaţional de fantezie şi îndemânare „Culorile toamnei” LIPOVA

4. CONCURS JUDETEAN ,,Magia sărbătorilor de iarnă,, EXPOZITIE TEMATICA

5. Faza judeteana a Concursului Stiinta ca o joaca

6. Expozitie „Craciunul” la Clubul copiilor Sebis

7.Concursul Naţional de Artă Plastică – Desen si Pictură-,,ANOTIMPURILE”

8.Concurs Regional Interdisciplinar CUVINTE JUCĂUŞE

9. Expozitie Martisoare –Cercul Atelierul fanteziei
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10. E ziua ta , mamico ! activitati specifice zilei de 8 martie

11. Concurs Judetean Ce nazbatii fac lucrurile mele – Palatul Copiilor Timisoara/Clubul

Copiilor Jimbolia

12. Concurs interdisciplinar Bucuria Craciunului – Palatul National al Copiilor

13. Imbogăţirea platformei educaţionale www.didactic.ro cu materiale proprii

14. Concursul de creaţie literară şi artistico-plastică ,,Din suflet pentru suflet”

15. Concurs judetean cu participare nationala Cupa Ienopolis – Clubul Copiilor Ineu

Formare continuă

1. Participare cu lucrare la CONFERINTA STIINTIFICA INTERNATIONALA EDUCATIA
PRIVIND DREPTURILE COPILULUI, EXPERIENTE SI PERSPECTIVE IN
INVATAMANTUL PRESCOLAR SI PRIMAR

2. ATESTAT DE FORMARE septembrie 2021 org.de ASOCIATIA CULTURALAEUROPEA si
CCD Vaslui : « MANAGEMENT STRATEGIC PENTRU SISTEMUL DE INVATAMANT,
AMELIORAREA PROCESELOR »

3. PARTICIPARE SI SPONSORIZARE ASOCIAŢIA GO-AHEAD pentru desfăşurarea
activităţilor de formare – Workshop-ul ONLINE ”Modalităţi de stimulare a memoriei şi a
motivaţiei pentru învăţare” Asociatia GO-AHEAD - Invitatie workshop online ”Modalităţi de
stimulare a memoriei şi a motivaţiei pentru învăţare”

4. WEBINARUL „Stima de sine a copiilor noştri” propus de Asociaţia Go-Ahead este destinat
personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi părinţilor.

5. Teatru Vienez de copii Conferinta Captiveaza prin Educatie!-diploma
6. Webinarul/workshopul cu tema ;Modalităţi de stimulare a memoriei şi a motivaţiei pentru

învăţare;,
7. Curs Gratuit - Arta Povestirii prin Păpuşile BiBaBo

☼ CERCUL ARTE TEXTILE PROF. Mecea Lidia
1. Organizarea unor concursuri la nivelel institutiei
2. Asigurarea unor sponsorizari
3. Dezvoltarea unor parteneriate
4. Concursul Internaţional de fantezie şi îndemânare „Culorile toamnei”
5. Expozitie „Craciunul” la Clubul copiilor Ineu
7. Expozitie Martisoare
8. E ziua ta , mamico ! activitati specifice zilei de 8 martie
9. Concurs judetean cu participare nationala Cupa Ienopolis – Clubul Copiilor Ineu

10. Participare la concursuri nationale, interjudetene si judetene

☼ CERCUL GIMNASTICĂ „PROF. SCHIDA VIOLETA
Amenajarea salii
Ziua educatorului
Promovarea permanenta a institutiei
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Ziua mamei
Realizarea de parteneriate
Asigurarea unor sponsorizari
1 iunie
Concurs judetean cu participare nationala „Cupa Ienopolis” – Clubul Copiilor Ineu

☼ CERCUL INFORMATICA PROF. Marcuti Florin
1. Concurs “ Moş Crăciun vine şi pe Internet”
2. Amenajarea cabinetului de informatică
3. Ziua mamei
4. Realizarea de parteneriate
5. 1 iunie – Copilaria prin ochi de copil
6. Concurs judetean cu participare nationala Cupa Ienopolis – Clubul Copiilor Ineu

☼ CERCUL CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA PROF. MURESAN ANIELA
1. Amenajarea salii
2. Realizarea de parteneriate
3. Asigurarea unor sponsorizari
4. 5 octombrie - Ziua educatorului
5. In asteptarea lui Mos Craciun
6. Ziua mamei
7. Halloween – carnaval
8. Ziua lui Mos Nicolae
9. Merry Christmas
10. Concursuri
11. Valentine’s day
12. Martisorul
13. Irlanda Sfantului Patrick
14. 1 aprilie-ziua pacalelilor
15. Pastele la englezi si la romani-analogii
16. Ziua copilariei – Magic Universe
17. Concurs judetean cu participare nationala Cupa Ienopolis – Clubul Copiilor Ineu

☼ CERCUL CENACLU LITERAR/CREATIE LITERARA PROF. Mang Teodora
1. Organizator concurs judetean cu participare nationala Cupa Ienopolis
2. Participare la diferite concursuri acreditate MEN, precum Eternul Eminescu, Ars

Nova, 1 Iunie – Culoarea Copilariei
3. Proiect national Educatia ecologica in unitatile scolare din Romania
4. Parteneriate
5. Sponsorizari

☼ CERCUL PROTECTIA MEDIULUI INEU PROF. COSTEA DANIEL
1. Ziua educatorului
2. Ziua lui Mos Nicolae
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3. Asteptandu-l pe Mos Craciun
4. Serbare de Craciun
5. Martisorul
6. Dragobetele
7. Incondeiere oua
8. Ziua pasarilor si al arborilor
9. Ziua copilariei
10. 17 -18 iunie – Acordarea diplomelor
11. Ziua Dunarii- stropul de apa

☼ CERCUL TENIS DE MASA PROF. BULZA IOAN
1. Organizator concurs regional „Cupa Ienopolis”
2. Organizator „Cupa lui Moş Crăciun”- proiect local sustinut de Primaria Ineu
3. Cupa Scolii Gimnaziale Sintea Mare

Conducerea unităţii a organizat şi coordonat întreaga activitateinstructiv-educativă, de
perfecţionare financiar-gospodărească şi de conservare a patrimoniului, stabilind măsuri
concrete pentru buna desfaşurare a acesteia pe baza planului managerial semestrial.

Pentru buna desfaşurare a activităţilor s-au realizat documentele specifice -începutului
de an şcolar.

Prin asistenţele efectuate la activităţi s-a constatat ca proiectarea didactică este de
calitate, conceperea acesteia respectând tipologia palatelor şi cluburilor. Resursele de
învăţare sunt diagnosticate şi urmărite cu pricepere iar definirea obiectivelor operaţionale este
clară. Defalcarea obiectivelor specifice pe unităţi de invăţare este riguroasă şi judicious
dozată.

Există preocupare pentru atragerea şi motivarea copilului pentru activităţile cercului în
care acesta este îndrumat să descopere, să exploreze, să afle şi să cunoască noi –limbaje-
de comunicare (deci să se cultive), dar şi să viseze, să creeze.

De asemenea se ţine o strânsă legătură cu familia copiilor înscrişi la cerc, informându-i
despre evoluţia şi progresele făcute, comportamentul acestora în colectiv.

Managementul calităţii în instituţia noastră se referă la principalele componente ale
activităţii specifice Palatelor copiilor: calitatea procesului de învăţământ; calitatea
curriculumului; calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii.
(1) Calitatea procesului de învăţământ este asigurată prin:

a) definirea unui domeniu coerent de pregătire pentru fiecare cerc şi armonizarea
acestor domenii în cadrul ofertei institutiei;

b) identificarea oportunităţii programelor de studii (cercurilor) şi adaptarea structurală a
ofertei instituţiei;

c) întocmirea unor planuri de învăţământ şi programe analitice adecvate;
d) identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de ţinere sub control şi îmbunătăţire

continuă a procesului de învăţământ (predare-învăţare, urmărire şi sprijinire a progresului
realizat de elevi şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de aceştia prin intermediul
concursurilor);
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e) introducerea unor criterii şi proceduri de evaluare a calităţii pe toate segmentele
procesului de învăţământ;

f) introducerea unui feed-back de la elevi şi părinţi, privind structura şi calitatea
prestaţiei educaţionale şi îmbunătăţirea acesteia în consecinţă.
(2) Calitatea curriculumului se realizează prin:

a) stabilirea unor criterii şi proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării care să
motiveze performanţa;

b) identificarea unor direcţii strategice de dezvoltare a cercetării pedagogice şi
încurajarea dezvoltării de centre de excelenţă pe aceste direcţii astfel încât să se întărească
atât cercetarea fundamentală, cât şi capacitatea clubului de a colabora în programe naţionale
şi internaţionale.
(3) Calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii se realizează prin:

a) identificarea şi implementarea unei structuri organizatorice optime pentru sistemul
calităţii: delegarea de responsabilitate şi autoritate la toate nivelurile relevante; realizarea unui
echilibru între decizia managerială şi consultarea părţilor interesate (clienţii externi, personalul
şi elevii institutiei); evitarea unei birocraţii a calităţii, centralizate la nivelul unităţii;

b) politica privind resursele umane, ale cărei coordonate posibile sunt: definirea clară a
standardelor de performanţă, a criteriilor de evaluare şi recunoaştere a activităţii individuale şi
de grup; crearea unui climat care să încurajeze responsabilitatea şi iniţiativa; promovarea
instruirii şi perfecţionării continue; evaluarea periodică a contribuţiei individuale la realizarea
obiectivelor instituţiei.

c) Crearea şi dezvoltarea unui sistem informaţional de sprijin pentru sistemul calităţii

V. ASIGURAREA SI UTILIZAREA OFICIALA A RESURSELOR MATERIALE

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Elaborarea proiectului de dezvoltare a instituţiei pe termen mediu şi lung
Elaborarea proiectului de buget şi de achiziţii pentru club
Repartizarea bugetului şi a mijloacelor de învăţământ şi materiale pe cercuri
Identificarea şi atragerea fondurilor extrabugetare
Realizarea planului de achiziţii
Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor
Asigurarea iluminatului, încălzirii, alimentării cu apă, canalizării şi pazei
Întreţinerea spaţiilor şi terenurilor existente
Întocmirea documentelor şi rapoartelor tematice curente cerute de ISJ, MEN,

autorităţile locale
Monitorizarea evidenţei, păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului unităţii modernizarea

spaţiilor de învăţământ
Oferirea către societatea civilă a unor servicii (spaţii, logistică, consultanţă, cursuri)
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Nr.
Crt.

Buget
2022

Buget
2021

Buget
2020

Buget
2019

Buget
2018

1. Salarii 624300 610.220 623.636 635.096 514.365
2. Bunuri si servicii 26300 23.400 19.980 23.651 22.540
3. Despagubiri civile - - - 22.767 1217

4.

Concursuri naţionale şi
internaţionale cuprinse în
Calendarul Activităţilor
Educative Naţionale
aprobate de M.E.

- - - - -

5. Total 650600 633.620 643.616 681.514 538.122

Raportul activităţilor desfăşurate în cadrul Palatului Copiilor Arad

în anul şcolar 2021 / 2022

Activităţi propuse la comisia metodică:

Nr.
crt Comisia

Semestrul I Semestrul II Total
Propuse Desfăşurate Propuse Desfăşurate Propuse Desfăşurate

1 Cultural-civică 7 7 10 10 17 17
2 Artistic - Arte Vizuale 4 4 2 2 6 6
3 Artistic - Muzică 4 4 2 2 6 6
4 Artistitc - Dans 2 2 6 3 8 5
5 Sport 8 8 8 8
6 Tehnico Ştiinţifică 13 13 16 16 29 29

Total 30 30 44 41 74 71
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Simpozioane/ seminarii/ workshop/ ateliere/ conferinţe/ schimb de experienţă/
schimb de bune practici: pe comisie metodică:

Nr.
crt Comisia Semestrul I Semestrul II Total

1 Cultural-civică 2 13 15

2
Artistic - Arte
Vizuale 4 2 6

3 Artistic - Muzică 4 1 5
4 Artistitc - Dans 1 3 4
5 Sport 5 1 6
6 Tehnico Ştiinţifică 13 3 16

Total 29 23 52

Cursuri de formare:

Nr.crt Comisia
Persoane

Sem I Sem II Total
1 Cultural-civică 3 4 7
2 Artistic - Arte Vizuale 1 1 2
3 Artistic - Muzică 1 1 2
4 Artistitc - Dans 2 0 2
5 Sport 1 0 1
6 Tehnico Ştiinţifică 3 4 7

Total 11 10 21

Autor/ coautor de manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN/ ISSN:

Nr.crt Comisia
Persoane

Sem I Sem II Total
1 Cultural-civică 0 3 3
2 Artistic - Arte Vizuale 0 0 0
3 Artistic - Muzică 0 0 0
4 Artistitc - Dans 1 1 2
5 Sport 2 0 2
6 Tehnico Ştiinţifică 3 1 4

Total 6 5 11
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Parteneriate:

Nr.crt Comisia Semestrul I Semestrul II Total
1 Cultural-civică 8 11 19
2 Artistic - Arte Vizuale 4 0 4
3 Artistic - Muzică 2 2 4
4 Artistitc - Dans 11 1 12
5 Sport 3 1 4
6 Tehnico Ştiinţifică 7 21 28

Total 35 36 71

Numărul elevilor înscrişi în registru:
Nr.
Crt.

An şcolar
2021-2022

An şcolar
2020-2021

An şcolar
2019 / 2020

An şcolar
2018 /
2019

An şcolar
2017 /
2018

1 Palatul Copiilor
Arad

3265 2446 4096 4377 5034

2 Clubul Copiilor
Pecica

614 495 588 447 715

3 Clubul Copiilor
Sântana

423 441 425 452 416

Proiecte educative în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad/alte instituţii:
- Concurs judeţean cu participare naţională „Mişcare şi sănătate”
- Concurs naţional „Ştiinţa ca o joacă”
- Concurs judeţean de eseuri cu participare naţională „PRO sau CONTRA”
- Concurs judeţean de creaţie literară „Literatura în secolul XXI”
- Simpozion colaborare între mediul universitar şi preuniversitar „Construieşte-ţi

viitorul”
- Concurs judeţean cu participare naţională „Cupa Palatului”
- Concurs internaţional de dans şi muzică „Ghiocelul de argint”

Peste 70% din elevi înscrişi frecventează 2, 3 sau 4 cercuri în paralel.
Vârsta copiilor înscrişi: între 4-18 ani, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, apartenenţă
religioasă sau situaţie socială

Expoziţii/Spectacole/lecţii deschise:
Nr.crt Comisia Semestrul I Semestrul II Total
1 Cultural-civică 11 11
2 Artistic - Arte Vizuale 3 3 6
3 Artistic - Muzică 4 4 8
4 Artistitc - Dans 12 19 31
5 Sport 2 4 6
6 Tehnico Ştiinţifică 1 2 3

Total 33 32 65
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INFORMAŢII PRIVIND PERFORMANŢA OBŢINUTĂ, ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, LA
NIVELUL PALATULUI ŞI CLUBURILOR COPIILOR

Nr.
crt. Palat/club

Premii
internaţional Premii naţional

Premii
regional/

interjudeţean

Premii
judeţean

TO
TA

L

Loc
I

Loc
II

Loc
III

Loc
I

Loc
II

Loc
III

Loc
I

Loc
II

Loc
III

Loc
I

Loc
II

Loc
III

1

Palatul copiilor Arad 47 36 20 109 41 33 34 29 24 219 100 60

752

comisia arta 17 27 16 23 13 12 10 7 6 69 40 21
comisia dans 18 1 0 10 0 0 0 0 0 25 6 0

comisia muzica 5 4 2 5 3 2 4 4 2 2 2 -
comisia cult. - civ 5 1 2 40 12 7 3 0 0 63 17 12
comisia sport - - - - - - 9 9 6 16 11 9
comisia tehnic 2 3 0 31 13 12 8 9 10 44 24 18

2 C.C. Chisineu-
Criş/Lipova 6 2 0 3 6 4 2 1 1 8 5 5 43

3 C.C.Sebiş/Ineu 1 2 1 5 4 3 7 5 5 3 5 2 43
TOTAL 54 40 21 117 51 40 43 35 30 230 110 67 838

CLUBUL COPIILOR CHISINEU CRIS CU STRUCTURA LIPOVA
Anul scolar 2021-2022

Participări la activităţi organizate la nivel interjudeţean, naţional şi internaţional
de către palatele şi cluburile copiilor din judeţul Arad şi din ţară sau de către alte
instituţii similare din ţară şi străinătate:

1. Concurs naţional de arte vizuale şi creaţie literară „Icoana sufletului de copil”,
organizat de Clubul Copiilor Sebeş;

2. 21-st International Children’s and Young People’s Art competition, Torun, Polonia;
3. Concurs regional de ecologie şi proecţia mediului „Eco-ul naturii”, ediţia a VII-a,

organizat de Palatul Copiilor Sibiu;
4. Oncurs judeţean de arte vizuale „Lumina Sărbătorilor Pascale”, ediţia a XXXII-a,

organizat de Colegiul de arte „Sabin Drăgoi” Arad;
5. Concurs Internaţional de arte vizual „Structură şi culoare”, ediţia a XV-a 2022,

organizat de Palatul Copiilor Iaşi;
6. Expoziţie Concurs Internaţional de Artă Plastica pentru copii „Curcubeu”, ediţia a

XV-a 2022, organizat de Clubul Copiilor Curtea de Argeş, cuprins în CAEN, Anexa
2A, poz.140;

7. Concurs regional de artă plastică „Pentru un viitor verde”, ediţia a IX-a, organizat de
Clubul Copiilor Topliţa;

8. Concurs judeţean cu participare interjudeţeană de design vestimentar „Floare de
lotus”, ediţia a XXI-a, organizat de Palatul copiilor Oradea;

9. Concurs judeţean cu participare naţională de ecologie, ecoturism şi protecţia
mediului „Floare de lotus”, ediţia a XX-a, organizat de Palatul Copiilor Oradea;
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10.Concurs judeţean de arte vizuale „Lumina Sărbătorilor Pascale”, ediţia a XXXII-a,
organizat de Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad;

11.Concurs Internaţional de creaţie origială „Basmele Reginei Maria”, organizat de
Palatul Copiilor Craiova, cuprins în CAEN 2021-2022;

12.Concurs judeţean de protecţia mediului „Salvaţi pădurea”, ediţia a VIII-a, organizat
de Paltul Copiilor Oradea;

13.Concurs interdisciplinar interjudeţean „Cupa Ienopolis”, oragnizat de cLubul Copiilor
Ineu;

14.International Competition „Comic strip”, organizat de Childrenţs Cultural Centre
Belgrad, Serbia.

În cadrul activităţilor extracurriculare
În luna decembrie 2021 am organizat activităţi în cadrul Proiectului „Bucuriile iernii”,

unde am avut atelier creativ, de confecţionat obiecte specifice Craciunului.
1 decembrie – proiectul Ziua Naţională a României.

24 februarie – proiectul “De Dragobete, iubeşte româneşte!”
În luna martie 2022 am reluat realizarea Proiectului ”Bucuriile Primaverii” cu atelierul

creativ „Ce pot face patru, şase sau opt mâini dibace”. Am organizat la nivel local, ateliere de artă
în cadrul activităţilor cultural artistico-sportive, în 1 iunie 2022, activităţi organizate de profesorii
coordonatori ai cercurilor din cadrul Clubului Copiilor Lipova.

Am participat la Cupa Judo Universitatea Aurel Vlaicu “Impreuna pentru sport si
sanatate”ocupand 5 medali locul 1 ,4 locul 2 ,3 loc.3

În perioada 06 – 09. 09.2021 am organizat Tabără de artă, la Şiştarovăţ. Tabăra a avut
două secţiuni: artă vizuală:pictură, colaj, tehnici mixte etc. şi partea de muzica.

Contribuţie la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii instituţiei:
Realizarea Proiectului Educaţional - Concursul Internaţional, de fantezie şi îndemânare,

„Culorile toamnei”, ediţie a XVIII-a 2021, la care au participat peste 2200 copii cu 2300 de
lucrări de artă plastică, coordonaţi de 300 cadre didactice din 190 instituţii de învăţământ din
226 de judeţe ale ţării şi Bucuşti, precum şi invitaţi de onoare care au fost copiii şi cadrele
didactice coordonatoare de la Centre de Artă sau instituţii de învăţământ din 17 ţări: Belarus,
Bulgaria, China, Croaţia, India, Kazakhstan, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Moldova,
Polonia, Rusia, Serbia, Slovenia, Turcia, Ucraina şi Ungaria.

Realizarea Catalogului Expoziţiei „Culorile toamnei” în format tipărit cu ISBN.
Total premii obtinute pe parcursul anului scolar 2021- 2022 la Clubul Copiilor Chisineu

Cris cu structura Lipova: 43 de premii
Premii internationale :

Loc I - 6 premii

Locul II – 2 premii

Premii nationale:
Locul I – 3 premii

Locul II – 6 premii

Locul III – 4 premii

Premii reginale interjudetene:
Locul I – 2 premii

Locul II -1 premiu



144

Locul III – 1 premiu

Premii nivel judeţean:
Locul I – 8 premii

Locul II – 5 premii

Locul III – 5 premii

5.3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad

Activitatea profesorilor consilieri şcolari
În anul şcolar 2021-2022, profesorii consilieri şcolari au desfăşurat în instituţiile de

învăţământ din jud. Arad activităţi specifice faţă în faţă şi online, conform fişei postului,
adresându-se următoarelor categorii de beneficiari:

- Preşcolari/elevi care au beneficiat de consiliere individuală: 1321
- Părinţi care au beneficiat de consiliere individuală: 480
- Cadre didactice care au beneficiat de consiliere individuală: 946
- Consiliere de grup elevi: nr. grupuri 1170, număr de elevi:17 590
- Consiliere de grup părinţi: nr. grupuri 43, număr de părinţi: 662
- Consiliere colectivă cadre didactice: nr de grupuri 119, număr cadre didactice: 621

Activitatea profesorilor logopezi din Cabinetele/Centrele logopedice
şcolare/interşcolare:

În anul şcolar 2021-2022 profesorii logopezi au desfăşurat în şcoală următoarele
activităţi specifice terapiei tulburării de limbaj.
Preşcolari/elevi examinaţi- 12423 din care depistaţi 2052
Luaţi în corectare 1616, corectaţi 644, retraşi 38; amelioraţi 934

Acrivitatea Serviciului de orientare şcolară şi profesională
Dosare înregistrate şi procesate: 940
Nr. elevi evaluaţi prin SEOSP: 888

Activitatea comisiei pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea
înscrierii în învăţământul primar:

Solicitări privind evaluare: 48 cazuri din care, 40 recomandări spre clasa pregătitoare
şi 8 recomandări spre grădiniţă

Activitatea mediatorilor şcolari:
38 activităţi de grup/prevenţie
1200 beneficiari ai serviciilor de mediere şcolară

Pe lângă activităţile menţionate, cadrele didactice din CJRAE Arad au întocmit
următoarele documente:

1. Documente de evidenţă a activităţii lunare: Condică de prezenţă, Registru de evidenţă,
Raport lunar de activitate (aceste documente se află la CJRAE Arad, întrucât pe baza
lor se întocmeşte pontajul şi statul de plată).
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2. Documente de analiză a nevoilor de consiliere psihologică: chestionare aplicate
cadrelor didactice sau tabel întocmit la nivelul fiecărei clase, cuprinzând
numele/prenumele elevilor care se află în situaţii de: absenteism, agresivitate verbală
sau/şi fizică, probleme de adaptare/integrare în colectivul clasei, dificultăţi de învăţare,
repetenţie, părinţi despărţiţi, hiperactivitate, alte situaţii.

3. Documente ale activităţii de consiliere individuală a elevilor: acord de consiliere, fişe
individuale pentru cazurile problematice, fişe pentru autocunoaştere, examinări
psihologice ale copiilor (dacă prof. are drept de liberă practică). Conţinutul acestor
documente este confidenţial.

4. Documente ale activităţii de consiliere individuală a elevilor cu C.E.S.
5. Documente ale activităţii de consiliere de grup a elevilor, pe diverse teme:

autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi relaţionare pozitivă cu semenii, stil
de viaţă sănătos, managementul învăţării etc.

6. Documente de OSP (orientare şcolară şi profesională): Mapa instrumentelor de lucru,
fişe de lucru individuale ale copiilor, materiale realizate în cadrul consilierilor de grup,
pliante/fluturaşi cuprinzând oferta educaţională a colegiilor, liceelor, grupurilor şcolare,
universităţilor.

7. Documente ale activităţilor de prevenire şi intervenţie/ameliorare a violenţei şi a
absenteismului (planuri de intervenţie, baze de date, fişe de monitorizare, etc.).

8. Documente privind copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate (baze de date, fişe de
monitorizare, programe derulate, etc.).

9. Documente privind activităţile realizate cu părinţii (consilieri individuale şi de grup,
acorduri de testare psihologică a copiilor, etc.).

10.Studii psiho-sociologice- 7 studii
11.Documente de activitate în cadrul cercurilor pedagogice/comisiilor metodice (materiale

prezentate sau realizate pentru viitoarele prezentări).
12.Documente de colaborare cu profesorii diriginţi (materiale pe diverse tematici oferite

acestora, procese-verbale încheiate în urma susţinerii diferitelor teme la orele de
dirigenţie).

13.Documente referitoare la parteneriate şi proiecte.

Activităţile Comisiilor metodice

În anul şcolar 2021-2021, în cadrul CJRAE au funcţionat două Comisii metodice:

- Comisia Metodică a profesorilor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică s-a
axat în cadrul întâlnirilor pe parcursul anului şcolar pe întocmirea de Chestionare şi
instrumente de lucru pentru consilieri. De asemenea, au fost întocmite planuri de
intervenţie pentru absenteismul şcolar, s-au realizat proceduri dar şi materiale pentru
Orientarea şcolară şi profesională. Scopul activităţilor metodico-ştiinţifice este
împărtăşirea de bune practici şi schimbul de expertiză pe teme diverse, cum ar fi
combaterea violenţei în şcoli, asigurarea suportului în situaţii de criză, metode moderne
de consiliere şi abordare a adolescenţilor şi tuturor categoriilor de beneficiari.
Activităţile comisiei pot fi vizualizate accesând: http://cjrae-arad.ro/wp-

http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Planul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-profesorii-consilieri-de-la-CJRAE-Arad-an-scolar-2021-2022.pdf
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content/uploads/2021/10/Planul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-
profesorale-pentru-profesorii-consilieri-de-la-CJRAE-Arad-an-scolar-2021-
2022.pdf

- Comisia Metodică a profesorilor logopezi s-a axat pe realizarea unor proceduri şi pe
realizarea unor întâlniri cu învăţătoarele şi educatoarele în mediul urban şi rural, cu
scopul realizării unor activităţi de prevenire şi corectare a deficienţelor de limbaj scris-
citit în diferite localităţi din judeţ. Activităţile propuse în cadrul comieie pot fi vizualizate
accesând: http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Graficul-activitatilor-
metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-personalul-didactic-
profesori-logopezi-din-cadrul-CJRAE-Arad-in-anul-scolar-2021-2022.pdf

Activităţile de Orientare şcolară şi profesională (OSP) derulate în judeţul Arad
În anul şcolar 2021-2022 un număr de 51 profesori în centre şi cabinete de asistenţă
psihopedagogică din cadrul CJRAE, au desfăşurat activităţi de consiliere şi orientare
şcolară a elevilor în toate unităţile de învăţământ din judeţul Arad în care au existat
clase a VIII-a, fiecare dintre ei având 1, 2 sau 3 unităţi de învăţământ.

Activităţile de OSP au fost realizate prin:
- Consilieri individuale
- Consilieri de grup (în cabinet şi/sau în clasă)

Menţionăm în cele ce urmează, activităţile de OSP cele mai relevante:
- A fost realizat Studiul opţiunilor şcolare ale elevilor în perioada noiembrie -

decembrie 2021;
- A fost elaborat Ghidul ofertelor educaţionale, material în format digital, distribuit

către participanţii la târgul educaţiei şi unităţile şcolare active în programul acestei
acţiuni.

- A fost realizată o mapă pentru toate cadrele didactice de la CJRAE, cuprinzând
instrumente de lucru pentru OSP.

Dintre activităţile realizate efectiv în unităţile de învăţământ, menţionăm:
- Aplicarea Inventarului de interese profesionale de tip Holland.
- Aplicarea BTPAC (Bateriei de teste pentru aptitudini cognitive).
- Aplicarea chestionarului pentru identificarea stilurilor de învăţare (după modalităţile

senzoriale sau de alt tip: gânditor, activist, pragmatic şi teoretician).
- Aplicarea unor chestionare pentru identificarea unor valori şi a unor trăsături de

personalitate şi a meseriilor recomandate pe tipurile respective).
- Realizarea unor exerciţii de autocunoaştere şi dezvoltare personală.
- Activităţi orientate spre dezvoltarea inteligenţei emoţionale.
- Aplicarea unor exerciţii de cunoaştere a unor modalităţi de căutare a unui loc de

muncă.
- Aplicarea unor exerciţii de stabilire a scopurilor educaţionale şi profesionale pe

termen mediu şi lung şi identificarea resurselor necesare în vederea realizării
acestora.

- Cunoaşterea şi exersarea unor tehnici / instrumente de promovare personală
(Realizarea unui CV Europass, Întocmirea unei scrisori de intenţie, Cunoaşterea
aspectelor relevante în cadrul unui interviu de angajare, etc.)

- Alegerea unei şcoli/facultăţi.

http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Planul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-profesorii-consilieri-de-la-CJRAE-Arad-an-scolar-2021-2022.pdf
http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Planul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-profesorii-consilieri-de-la-CJRAE-Arad-an-scolar-2021-2022.pdf
http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Planul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-profesorii-consilieri-de-la-CJRAE-Arad-an-scolar-2021-2022.pdf
http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Graficul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-personalul-didactic-profesori-logopezi-din-cadrul-CJRAE-Arad-in-anul-scolar-2021-2022.pdf
http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Graficul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-personalul-didactic-profesori-logopezi-din-cadrul-CJRAE-Arad-in-anul-scolar-2021-2022.pdf
http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/10/Graficul-activitatilor-metodico-stiintifice-si-a-Consiliilor-profesorale-pentru-personalul-didactic-profesori-logopezi-din-cadrul-CJRAE-Arad-in-anul-scolar-2021-2022.pdf
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- Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor la locul de muncă.
- Conştientizarea factorilor care ne influenţează în carieră.
- Consultarea de către elevi a unor Profile ocupaţionale.
- Cunoaşterea paşilor în luarea unei decizii.
- Informarea elevilor asupra ofertelor educaţionale.
- Realizarea unor analize PPT-uri pentru accesul pe piaţa muncii;

Realizarea unor studii şi cercetări
În anul şcolar 2021-2022, au fost realizate de către CJRAE Arad în colaborare cu ISJ

Arad, următoarele studii şi cercetări:
- ,,Învăţământul dual -oportunitate pentru carieră” , studiu realizat în luna noiembrie

2021. Scopul acestei activităţi a fost conşientizarea elevilor de gimnaziu cu privire
importanţa învăţământului dual. Principalele obiective specifice (practice) au constat în
cunoaşterea specificului învăţământului dual şi a importanţei acestuia. https://cjrae-
arad.ro/2021/12/17/invatamantul-dual-oportunitate-in-cariera-pentru-absolventii-
clasei-a-viii-a/

- ”Studiul opţiunilor elevilor din clasa a VIII-a”, în luna noiembrie-decembrie 2021;
sondarea propriu-zisă a acestora de către diriginţii claselor respective/consilierul şcolar;
centralizarea datelor la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ de către dirigintele clasei /
consilierul şcolar; centralizarea datelor pe fiecare unitate de învăţământ cu
personalitate juridică şi transmiterea acestora către CJRAE Arad, centralizarea tuturor
datelor şi finalizarea raportului ce stă la baza fundamentării Planului de şcolarizare al
I.S.J. Arad, pentru anul şcolar 2021-2022 http://cjrae-arad.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Studiul-Optiunilor-2021-2022.pdf

Realizarea unor activităţi educaţionale şi extracurriculare:
- În anul şcolar 2020-2021, au fost realizate de către CJRAE Arad în colaborare cu

unităţile de învăţământ din jud. Arad, următoarele activităţi educaţionale şi
extracurriculare:

- Concursul judeţean „Povestea mea – Mândria de a fi eu!”, ianuarie 2021;
https://cjrae-arad.ro/2021/01/05/va-invitam-sa-participati-la-concursul-judetean-
povestea-mea-mandria-de-a-fi-eu-organizat-in-cadrul-proiectului-erasmus-
policies-for-roma-inclusive-dimension-in-europe/

- Proiect educational ,,Ştiu, pot, fac! Stop bullyng în şcoala mea” februarie -aprilie 2021;
https://cjrae-arad.ro/2021/03/02/proiect-educational-stiu-pot-fac-stop-bullying-in-
scoala-mea-2/

- Concursul şcolar „Bucuria de a fi copil” , Mai 2021; https://cjrae-
arad.ro/2021/05/25/concurs-scolar-bucuria-de-a-fi-copil/

- Activitatea extracurriculară ,, Apreciază-ţi colegii!” Iunie 2021; https://cjrae-
arad.ro/2021/06/03/activitate-de-1-iunie-in-cadrul-proiectului-erasmus-policies-
for-roma-inclusive-dimension-in-europe/

https://cjrae-arad.ro/2021/12/17/invatamantul-dual-oportunitate-in-cariera-pentru-absolventii-clasei-a-viii-a/
https://cjrae-arad.ro/2021/12/17/invatamantul-dual-oportunitate-in-cariera-pentru-absolventii-clasei-a-viii-a/
https://cjrae-arad.ro/2021/12/17/invatamantul-dual-oportunitate-in-cariera-pentru-absolventii-clasei-a-viii-a/
http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/12/Studiul-Optiunilor-2021-2022.pdf
http://cjrae-arad.ro/wp-content/uploads/2021/12/Studiul-Optiunilor-2021-2022.pdf
https://cjrae-arad.ro/2021/01/05/va-invitam-sa-participati-la-concursul-judetean-povestea-mea-mandria-de-a-fi-eu-organizat-in-cadrul-proiectului-erasmus-policies-for-roma-inclusive-dimension-in-europe/
https://cjrae-arad.ro/2021/01/05/va-invitam-sa-participati-la-concursul-judetean-povestea-mea-mandria-de-a-fi-eu-organizat-in-cadrul-proiectului-erasmus-policies-for-roma-inclusive-dimension-in-europe/
https://cjrae-arad.ro/2021/01/05/va-invitam-sa-participati-la-concursul-judetean-povestea-mea-mandria-de-a-fi-eu-organizat-in-cadrul-proiectului-erasmus-policies-for-roma-inclusive-dimension-in-europe/
https://cjrae-arad.ro/2021/03/02/proiect-educational-stiu-pot-fac-stop-bullying-in-scoala-mea-2/
https://cjrae-arad.ro/2021/03/02/proiect-educational-stiu-pot-fac-stop-bullying-in-scoala-mea-2/
https://cjrae-arad.ro/2021/05/25/concurs-scolar-bucuria-de-a-fi-copil/
https://cjrae-arad.ro/2021/05/25/concurs-scolar-bucuria-de-a-fi-copil/
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Proiecte şi parteneriate ERASMUS+ în care CJRAE Arad are calitatea de
partener sau beneficiar:

Nr.
crt.

Anul
apelului Nr. referinţă proiect Organizaţie

coordonatoare Titlu proiect
Buget
proiect
(EUR)

1 2019 2019-1-EL02-KA205 -
004798

Mpirmpakos D. &
SIA O.E

Social Entrepreneurship
to battle Youth Social
Exclusion

87 470

2 2019 2019-1-RO01-KA201 -
063808

Centrul Judetean de
Resurse şi Asistenţă
Educationala Arad

Policies for Roma
Inclusive Dimension in
Europe

256 886

3 2019 2019-1-LV01-KA201-
060361

Jelgavas novada
Izglitibas parvalde

Development of support
guidance system
for emotional and
physical inclusive
education for school

36 290

4 2019 2019-1-TR01-KA204-
074258

Osmaniye İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

Montessori Method for
teaching second language
to adults

83 505

5 2019 2019-3-TR01-KA105-
079487

Tarsus Borsa
Istanbul Şehit Umut
Sami Şensoy
Anadolu Lisesi

Sağlıklı Ol Sende 22 967

6 2020 2020-1-LT02-KA105-
006789 VšĮ „Begemotas“ What the Bull 16 528

7 2020 2020-2-LT02-KA105-
006930 VšĮ „Begemotas“ Digital Balance 29 688

8 2020 2021-1-RO01-KA121-
SCH-000008575

Centrul Judetean de
Resurse şi Asistenţă
Educationala Arad

Mobilitate pentru
personalul din învăţământ
în cadrul acreditării
Erasmus+ în domeniul
educaţiei şcolare

69 000

9 2021 2021-1-RO01-KA220-
VET-000033307

Centrul Judetean de
Resurse şi Asistenţă
Educationala Arad

SOS A Career for Success 258 417

10 2021 2021-1-TR01-KA121-
SCH-000008872

Osmaniye İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

Peer bullying in School
Environment – invited
expert

1 025

11 2021 2022-1-RO01-KA121-
SCH-000056610

Centrul Judetean de
Resurse şi Asistenţă
Educationala Arad

Mobilitate pentru
personalul din învăţământ
în cadrul acreditării
Erasmus+ în domeniul
educaţiei şcolare

80 450


