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Nr. 218/ 22.08.2011       Avizat, 
Inspector şcolar general, 
Prof. Alexandru Burgui 

 
 

I. RAPORT NARATIV PRIVIND ACTIVITATEA 
DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011 

 
1. Obiectivele  privind activitatea de formare continuă, stabilite în planul managerial al 
instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general, pentru anul şcolar 2010-2011 

În anul şcolar 2010-2011 am căutat să realizăm o mare parte din obiectivele   propuse pentru 
atingerea ţintelor strategice prevăzute în  Proiectul de Dezvoltare Instituţională, elaborat pentru 
perioada 2008-2012.Considerând prioritară activitatea de formare continuă, în Planul 
managerial anual ne-am propus următoarele obiective generale:  
 Creşterea calităţii programelor şi activităţilor de formare continuă prin creşterea laturilor 

formativă şi practic –aplicativă şi ca urmare a folosirii metodelor şi tehnicilor de lucru cu 
adulţii; 

 Creşterea calităţii programelor şi activităţilor de formare continuă prin creşterea laturilor 
formativă şi practic –aplicativă şi ca urmare a folosirii metodelor şi tehnicilor de lucru cu 
adulţii 

 Îmbunătăţirea ofertei de formare şi a modului de derulare a cursurilor  pentru cadrele 
didactice din mediul rural 

 Evaluarea activităţii desfăşurate cu accent asupra  impactului pe termen scurt, mediu şi lung 
al formării 

 Promovarea imaginii şi a ofertei instituţiei  în mediul şcolar şi comunitate 
 Stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al cadrelor didactice prin organizarea de 

activităţi specifice şi mediatizare a bunelor practici 
 Transformarea bibliotecii în CDI şi funcţionarea la standardele preconizate 
 Creşterea numărului de activităţi desfăşurate în şcoli cât şi a numărului de programe 

educative destinate elevilor 
Pentru aceste obiective generale, au fost stabilite următoarele obiective operaţionale:  

O1 Fundamentarea ofertei de formare pe necesităţile identificate în sistem;  
O2 Cuprinderea în programe şi activităţi de formare a tuturor categoriilor de personal din 

învăţământ, în vederea asigurării calităţii activităţii didactice;  
O3 Susţinerea cadrelor didactice în activitatea de iniţiere şi perfecţionare în utilizarea 

calculatorului, precum şi a folosirii AEL; 
O4 Implicarea în derularea cu succes a tuturor programelor de formare iniţiate de M.E.C.T.S.; 
O5 Orientarea activităţilor de formare continuă spre dezvoltarea de competenţe care să faciliteze 

dezvoltarea personală, civică , socială şi/sau inserţia pe piaţa muncii a elevilor; 
O6 Cuprinderea în programele de formare a unui număr cât mai mare de cadre didactice din 

mediul rural. 
Elaborarea strategiei de formare/perfecţionare a personalului didactic şi didactic auxiliar  s-a 

făcut pe baza diagnozei mediului intern/extern şi a priorităţilor de formare identificate. Datele astfel 
obţinute au fost coroborate cu analiza informaţiilor de tip cantitativ, respectiv situaţii statistice 
privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă şi cu concluziile formulate 
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în urma inspecţiilor ISJ. Am avut în vedere, mai ales,  punctele slabe care au legătură cu formarea 
cadrelor didactice şi pe care instituţia noastră le poate remedia. Am analizat apoi documentele 
realizate de către instituţie, programele de formare continuă datorate reformei, propuse de direcţiile 
şi instituţiile afiliate MECTS,  chestionarele de evaluare a participării la cursurile de formare a 
cadrelor didactice, în anul şcolar trecut, luând în calcul propunerile făcute. 

Rezultatele analizei nevoii de formare identificate de către instituţia noastră au fost 
coroborate cu: Planul managerial al ISJ; Obiectivele strategice ale ISJ în domeniul 
educaţiei/formării continue; Obiectivele strategice ale CCD; Legea 87/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 75/2005 privind asigurarea  calităţii în educaţie; MEdC –
„Strategie postaderare 2007 – 2013“, ianuarie 2007, Obiectivele strategice europene în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale.  

 
2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul formării continue. 

Toate documentele de proiectare strategică şi managerială, respectiv întocmirea planului 
managerial anual şi a planurilor manageriale semestriale au fost realizate în strânsă legătură cu 
obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul formării continue, avându-se in vedere cuprinderea în 
programele de formare a tuturor cadrelor didactice astfel încât acestea să fie abilitate a forma la 
elevi competenţele cheie europene prin educaţia formală, să asigure calitatea şi echitatea în educaţie 
prin educaţie de bază pentru toţi elevii, să asigure accesul egal şi sporit la educaţie şi integrarea prin 
diferenţiere. Totodată, prin programele de formare oferite  am căutat să formăm competenţe pentru 
asigurarea unui management eficient al clasei  şi al instituţiei prin realizarea unui echilibru optim 
între funcţiile de proiectare, de planificare, de organizare, de control şi de evaluare. 

Întocmirea ofertei de formare s-a realizat în urma unei strânse colaborări cu conducerea 
inspectoratului şcolar şi, mai ales, cu inspectorul responsabil cu perfecţionarea, dar şi cu inspectorii 
de management şi de specialitate. 

A fost propusă o bogată şi variată ofertă de formare constând în: cursuri acreditate de către 
CCD, cursul de Tehnologie Informaţională Computerizată (TIC) şi cursul „Acces la educaţie pentru 
grupurile dezavantajate”, Cursuri acreditate de către alţi furnizori, precum SIVECO,  „Instruirea în 
societatea cunoaşterii”, UNEFS Bucureşti, „Mentorat în educaţie fizică şi sport”, „Activităţi 
sportive extracuricculare”, „Aplicaţii ale TIC în predarea educaţiei fizice” şi „Educaţia fizică în 
învăţământul primar” sau M.E.C.T.S., „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 
învăţământul preuniversitar - INSAM”; ECDL România – ECDL Complet,  cursuri propuse în 
oferta CCD, avizată MECT, în număr de 14. 

O atenţie deosebită am acordat structurării ofertei de formare, avizată MECTS, propunând 
cursuri variate care să acopere toate ariile curriculare şi domeniile de interes care au fost identificate 
în urma analizei de nevoi.  

Din păcate, criza economică mondială a impus restricţii bugetare şi, în anul bugetar 2010-
2011, nu am mai derulat cursuri cu credite finanţate de la buget (am derulat doar programe  
finanţate din proiecte POSDRU, respectiv Instruirea în societatea cunoaşterii”, „Mentorat în 
educaţie fizică şi sport” „Activităţi sportive extracuricculare”, „Aplicaţii ale TIC în predarea 
educaţiei fizice”, „Educaţia fizică în învăţământul primar” „Instrumente digitale de ameliorare a 
calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar - INSAM”,  ECDL Complet.  

În total au participat la formare în anul şcolar 2010-2011 un număr de 367 cadre didactice, 
315 cu credite, 50 cu certificare CNFPA,  iar 2 de persoane au participat la cursuri de perfecţionare 
organizate de MECTS. 
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O atenţie specială am acordat-o parteneriatelor încheiate pentru a obţine fonduri 
nerambursabile pentru formare din axele de finanţare ale POS DRU.  

Un parteneriat, recomandat de către MECTS a fost cel pentru Cererea de propuneri de 
proiecte nr. 87 „Profesionişti în educaţie şi formare”, Axa prioritară 1 „ Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere”, D.M.I. 
1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare” care a dus la o colaborare  fructuoasă cu 
ISJ şi CCD Vâlcea. CCD şi ISJ Giurgiu şi-au  propus formarea a 800 cadre didactice cu cele 4  
cursuri recomandate. Începând cu luna ianuarie, CCD Giurgiu a devenit centru de testare acreditat 
ECDL, şi în cadrul proiectului PROFICS a avut loc până la sfârşitul anului şcolar formarea şi 
certificarea a 120 cadre didactice pentru permisul ECDL complet. 

CCD Giurgiu a acceptat să fie partener cu CCD Vâlcea şi SIVECO şi pentru proiectul 
„Abilitare curriculară prin dezvoltarea competenţelor IT şi consolidarea carierei pentru cadrele 
didactice din învăţământul preuniversitar”, ariile curriculare „Matematică şi Ştiinţe” şi „Om şi 
societate”,  240 cadre didactice propuse şi proiectul „Consilierea şi dezvoltarea  profesională 
continuă – sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică”, în care aplicant este 
ISJ Vâlcea, partener SIVECO; am propus, în urma analizei situaţiei concrete realizată împreună cu 
inspectorul cu formarea, să participe  200 cadre didactice. 

Tot pentru depunerea unui proiect pe fonduri structurale, Axa prioritară 6, D.M.I.6.3 
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, am încheiat un parteneriat cu S.C.Olimp Net 
S.R.L. Buzău, pentru formarea a 125 cadre didactice femei, pentru competenţe IT, management de 
proiect şi limba engleză. Până în prezent au fost formate 50 persoane, 20 pentru ocupaţia 
„Management de proiect” şi 30 pentru Limba engleză – certificare BULATS. Avem în derulare 
formarea a încă 60 de persoane pentru cursul de limbă engleză, acestea urmând să finalizeze 
formarea şă să obţină certificarea în luna noiembrie 2011. 

O altă  modalitate de formare continuă/perfecţionare căreia i-am acordat o atenţie deosebită 
în semestrul al II-lea a fost cea prin intermediul concursurilor, sesiunilor de comunicări ştiinţifice, 
simpozioanelor şi festivalurilor: 
 Festivalul concurs de muzică corală pentru copii şi elevi ai claselor I-IV „Glasuri 
cristaline”, ediţia a V-a; simpozionul interjudeţean „Creativitate în învăţământ”, ediţia a XI-a.  
  
3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii. 

 Metodele şi procedurile selectate pentru realizarea obiectivelor se regăsesc în oferta 
managerială, vizată de inspectorul şcolar general şi în  oferta de programe de formare,  realizată  în 
conformitate cu precizările direcţiei de specialitate din MECTS şi sunt în conformitate cu 
prevederile managementului participativ, bazat pe motivare, implicare în realizarea obiectivelor şi 
generarea satisfacţiei.  

 Responsabilitatea realizării obiectivelor pe care le-am propus şi analizat cu membrii fiecărui 
compartiment a revenit acestora, în funcţie de competenţele fiecăruia, iar multe dintre obiective au 
fost realizate în echipă, principiul muncii în echipă fiind unul de bază în cadrul instituţiei noastre, 
aceasta şi datorită numărului redus de personal. Procedurile de lucru au fost aprobate în Adunarea 
generală. S-a ţinut seama de propunerile făcute de colegi. Fiecare membru al colectivului şi-a 
cunoscut şi asumat responsabilităţile. În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, fiecare activitate 
din planul managerial anual şi semestrial are prevăzuţi  indicatori de eficienţă ai activităţii şi 
modalităţi de corecţie/actualizare a obiectivelor şi a modalităţilor de monitorizare şi evaluare.  
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Modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite a fost urmărit periodic pe baza rapoartelor de 
autoevaluare a activităţii individuale şi de grup, prin monitorizarea activităţii de către directorul 
C.C.D., prin discuţii tematice sau prin analize diagnostice în cadrul Consiliului de Administraţie, 
şedinţelor operative. Cu toate acestea însă, din motive independente de voinţa noastră, respectiv 
lipsa fondurilor de formare datorită crizei economice, nu am mai derulat cursuri din ofertă cu bani 
de la buget.  
 
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii de formare continuă, care urmează a fi incluse în planul 
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2011-2012. 
 
Punctele tari ale activităţii de formare/perfecţionare noastre au fost: 

– începerea derulării unor cursuri finanţate din fondurile structurale; 
– încheierea de parteneriate pentru derularea de cursuri finanţate din fondurile structurale; 
– compensarea formării/perfecţionării continue a cadrelor didactice, în lipsa fondurilor de 

formare prin cursuri, cu activităţi de perfecţionare prin concursuri, simpozioane, festivaluri; 
Puncte slabe:  
- nu am avut capacitatea de accesa, în calitate de aplicanţi, un proiect din fonduri structurale; 
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii: 
- scrierea de proiecte pentru obţinerea de fonduri structurale pentru formare, fie în calitate de 

aplicant, fie în calitate de partener; 
- susţinerea mai multor activităţi de formare de către personalul instituţiei, activităţi care să se 

deruleze în timpul programului; 
- Promovarea, în ofertă şi pe site, a tuturor categoriilor de cursuri, inclusiv a celor cu contribuţia 

financiară a cursanţilor; 
- acreditarea de către CCD a propriilor cursuri în vederea reducerii costului unui credit de 

formare; 
- planificarea cursurilor de formare şi activităţilor de perfecţionare astfel încât, pentru cadrele 

didactice din zona de nord a judeţului, acestea să se deruleze în filiala CCD de la Bolintin Vale; 
- conceperea unor activităţi comune ISJ-CCD în vederea verificării impactului formării; 
- încheierea unor contracte de colaborare cu metodişti şi formatori, care doresc să susţină 

activităţi din oferta CCD; 
- orele, care constituie obligativitate pentru inspectori, să fie efectuate la CCD; 
- găsirea, împreună cu ISJ, a unei alte modalităţi de responsabilizare a directorilor şi 

responsabililor cu formarea continuă din şcoli, pentru a completa documentele solicitate, în 
vederea realizării analizei de nevoi; 

- continuarea completării bazei de date, astfel încât să avem, în fiecare moment, situaţia exactă 
referitoare la formare; 

- regândirea fişelor posturilor pentru fiecare angajat, în vederea eficientizării activităţii fiecăruia 
în parte şi a instituţiei, în general. 

 
Director C.C.D. 
Prof. drd. Lucica Viorica Ababei 


