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Prezentare Generală

 Cadrul normativ privind organizarea 
procesului de învățământ, în anul 

școlar 2013-2014 :
 structura anului şcolar 2013-2014, 

aprobată prin OMEN 
nr.3818/03.06.2013;

 planuri – cadru de învăţământ valabile 
în anul şcolar 2013-2014;

 programe şcolare  valabile în anul 
şcolar 

      2013-2014:
 ofertă națională : programe şcolare-

cursuri opţionale;
 manuale şcolare.
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Prezentare Generală

 Aprecieri privind examenele naţionale de 
bacalaureat, de definitivat și de 
titularizare 2013 .

 Prezentarea noutăţilor privind examenele 
naţionale 2014.

 Aprecieri privind olimpiadele şi 
concursurile naţionale și internaționale 
2013. 

 Olimpiadele și concursurile naţionale şi 
internaţionale 2014.

  Diagnoza procesului educațional-
Inspecţia şcolară şi pregătirea cadrelor 
didactice.
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STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 
2013 -2014

 Structura anului şcolar 2013-2014 a fost aprobată 
prin OMEN nr. 3818/03.06.2013
 Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, 

însumând 176 de zile lucrătoare. 
Excepții:
 pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar 

are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de 
săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării 
examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor 
terminale se încheie în data de 30 mai 2014; 

 pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din 
care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână 
fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile 
claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014; 

 pentru clasele din învățământul profesional cu durata de 2 
ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile –cadru 
de învățământ, în vigoare;

 pentru învățământul postliceal (școala postliceală și scoala 
de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile 
–cadru de învățământ, în vigoare



Semestrul I 
 Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 

decembrie 2013. 
 În perioada 2 -10 noiembrie 2013, clasele din 

învăţământul primar şi grupele din învăţământul 
preşcolar sunt în vacanţă. 

 Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – 
duminică, 5 ianuarie 2014. 

 Cursuri- luni 6 ianuarie 2014 – vineri 31 ianuarie 2014:
 Vacanța intersemestrială –sâmbătă, 1 februarie 2014 – 

duminică, 9 februarie 2014.

5



Semestrul al II-lea 
 Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014
 Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 –marți, 22 

aprilie 2014 
 Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
  Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 

septembrie 2014
 Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 este dedicată programului 

numit  “Școala altfel: Sa știi mai multe, sa fii mai bun”
 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. 

Ziua de 5 octombrie -Ziua Internațională a Educației și ziua 
de 5 iunie – Ziua Învățătorului vor fi marcate prin activități 
specifice de către unitățile de învățământ și inspectoratele 
școlare.



STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 
2013 -2014

Conform prevederilor OMEN nr. 3818/03.06.2013, care 
aprobă structura anului şcolar 2013-2014: 
 Art.4 (1) Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 din semestrul al 

doilea este săptămână dedicată activităților 
extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului 
numit „ Școala altfel: Sa știi mai multe, sa fii mai bun”, 
având un orar specific. 

    (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna 
menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și 
responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

 Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 
se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013. 

 (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-
2014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014. 
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Planurile –cadru valabile în 
anul şcolar 2013-2014

 Planurile-cadru pentru clasele  V-VIII, aprobate prin OM Nr. 
3638/11.04.2001

 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filierele 
teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 
3410/16.03.2009

 Planurile-cadru pentru învățământul liceal seral, filiera 
teoretică, aprobate prin OM Nr. 4051/24.05.2006

 Planurilor-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, şcoala 
de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, 
filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, 
anul de completare; clasele a XI-a / a XII-a şi a XII-a / a XIII-
a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi 
şi seral,  aprobate prin OM Nr. 3412/16.03.2009



 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul 
inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi 
învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/16.03.2009

 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul 
inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi 
învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3081/27.01.2010

 Planurile cadru de învățământ peentru clasele a IX-a -   
    a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic aprobate prin 
OM Nr. 5347/07.09.2011
 Planurile cadru de învățământ peentru clasele a IX-a -   
    a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, specializarea 
ghid turism religios aprobate prin OM Nr. 3641/03.02.2011
 Planurile-cadru de învățământ aprobate prin OM Nr. 

3168/3.02.2012 privind organizarea și funcționarea 
învațământului profesional cu durata de doi ani.

9



 Pentru învăţământul seral, filiera 
tehnologică a liceului, prevederile OM nr. 
4051/2006 cu privire la aprobarea 
planurilor-cadru, rămân valabile  pentru:

a) clasele a XI-a şi a XII-a, a XIII-a, liceu 
tehnologic, 
b) clasa a XIV-a, liceu tehnologic, ruta 
progresivă de calificare profesională.
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   Predarea biologiei în:
  învățământul liceal, forma cu frecvență, cursuri de zi, 

filiera vocațională, profil artistic, specializarea coregrafie, 
 învățământul liceal, forma cu frecvență, cursuri seral, 

filiera teoretică și filiera tehnologică, 
 învățământul profesional,  se face în conformitate  cu 

precizările din notificarea  nr.39562/ 11.09.2007  și din 
adresa DGEÎTPV nr. 58771/20.09.2012

   Predarea științelor:
 pentru specializarile instructor de educație extraşcolară, 

mediator școlar si educator-puericultor se realizeaza dupa 
programele  pentru clasele a XI-a și a XII-a, filiera 
vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic 
specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-
animator, pedagog şcolar
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Programele  şcolare 

 Invăţămînt gimnazial –
o Programele şcolare de Biologie, cls. a V-a  -  a 

VIII-a, aprobate prin O.M. Nr. 
4875/22.07.2008. 



13

Programele şcolare

 Invăţământ liceal – 
o Programa  de Biologie, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 3358/09.03.2004
o Programa  de Biologie, cls a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004
o Programa  de Biologie, cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M. 

Nr. 3252/13.02.2006
o Programa de Biologie, cls a XII-a, aprobată prin O.M. Nr. 5959/22.12.2006
o Programele  pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, profil umanist, 

specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea 
învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic 
specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, 
aprobate prin O.M.Nr. 3252/13.02.2006

o Programele  pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, 
specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea 
învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic 
specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, 
aprobate prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006  

o Programa  Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera vocaţională, 
profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare aprobată prin O.M.Nr. 
5959/22.12.2006
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PLANURILE –CADRU ŞI 
PROGRAMELE ŞCOLARE

 PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE 
ŞCOLARE, în vigoare,  pot fi accesate 
la adresa: 
http://www.edu.ro>Organisme şi 
instituţii afiliate>Centrul Naţional de 
Evaluare si Examinare (CNEE)> 
Curriculum > Acte normative emise 
de MEN
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Cursuri opţionale 
(programe opţionale cu caracter 

naţional)
 Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar şi 

gimnazial
 Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie  

pentru sănătate, aprobată prin OMEdC Nr. 
4496/11.08.2004

 Curriculum la decizia şcolii pentru liceu
 Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie  

pentru sănătate, programa aprobată prin OMEdC Nr. 
4496/11.08.2004

 PROGRAME ŞCOLARE OPŢIONALE CU CARACTER NAŢIONAL 
pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Învăţământ 
preuniversitar > Învaţământ primar sau Învaţământ 
gimnazial sau Învaţământ liceal >Programe scolare 
>Curriculum la decizia scolii

 Programa școlară pentru disciplina opțională Educație 
ecologică și protecția mediului, programa aprobată prin 
OM 1862/30.08.2007 pe adresa www.edu.ro/învățământ 
preuniversitar/auxiliare curriculare
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Manuale şcolare 

 Manualele şcolare valabile în anul şcolar 2013-2014
sunt cele care au fost în vigoare şi în anul şcolar 2012- 
2013 

 Catalogul manualelor şcolare valabile în 
învațământul preuniversitar , în anul școlar 
2013-2014 poate fi accesat la adresa: 
http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii 
afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si Examinare 
(CNEE)> Manuale> Liste, nomenclatoare, 
centralizatoare, cataloage >Catalogul manualelor 
şcolare valabile în învațământul preuniversitar 
2013-2014
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Raportul de activitate pentru 
anul şcolar 2012-2013

În anul şcolar 2012-2013, printre principalele 
activităţi derulate la disciplina biologie, se pot 
enumera:
Verificarea stadiului pregătirilor pentru deschiderea anului 
şcolar, în luna septembrie.
Participarea la etapele prevăzute în calendarul mişcării 
personalului didactic.
Organizarea consfătuirilor cu profesorii de biologie din 
judeţul Arad, precum şi participarea la cercurile pedagogice 
de la disciplina biologie.
A fost organizat şi derulat în bune condiţii „Festivalul 
Ştiinţei şi Tehnicii”, ediţia a VI-a, în luna octombrie 2012.
S-a desfăşurat în bune condiţii Olimpiada de Biologie, 
etapele locale şi judeţene.
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Raportul de activitate pentru 
anul şcolar 2012-2013

La etapa Naţională a Olimpiadei de Biologie 2013 a fost obţinută 
o menţiune de către elevul Sârbu Claudiu de la Colegiul Naţional 
„E. G. Birta” Arad, pregătit de prof. Anca Lazea.
A avut loc Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori, etapa locală şi 
judeţeană.
A avut loc Concursul „Ştiinţele Pământului”, etapele locale şi 
judeţene.
Au fost desfăşurate acţiuni în vederea premierii elevilor arădeni 
olimpici naţionali, precum şi a profesorilor care i-au pregătit.
Implicare în desfăşurarea Evaluării naţionale la clasele a VIII-a.
Implicare în desfăşurarea examenelor de Bacalaureat 2013.
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Raportul de activitate pentru 
anul şcolar 2012-2013

 La Examenul de Bacalaureat sesiunea iulie 2013, în judeţul Arad la 
disciplina biologie au fost înscrişi 1750 candidaţi, dintre care 1148 
candidaţi au promovat proba, iar 100 de candidaţi au fost 
neprezentaţi, procentul de promovabilitate fiind de 65,60%.

 În cadrul judeţului Arad au fost înregistrate 46 de note de 10 la 
disciplina Biologie, la examenul de Bacalaureat 2013, din care 12 de 
10 la Biologie vegetală şi animală, iar 34 de 10 la Anatomia şi 
fiziologia omului.

 Realizarea unor stagii de formare, împreună cu Casa Corpului Didactic, 
pentru cadrele didactice debutante şi necalificate a cadrelor didactice 
în domeniul integrării experimentului în lecţie şi al proiectării 
didactice.
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Raportul de activitate pentru 
anul şcolar 2012-2013

 Am participat la inspecţii frontale, conform graficului 
ISJ Arad.

 În urma inspecţiilor desfăşurate la disciplina biologie 
s-au desprins concluziile următoare: profesorii 
inspectaţi posedă bună pregătire metodică şi de 
specialitate şi sunt preocupaţi de realizarea unui 
învăţământ de calitate, iar elevii manifestă interes 
pentru studiul biologiei şi sunt atraşi în mod special 
de preocuparea profesorilor de la clasă.
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Bilanţul anului 2013
Examene naționale  2014

 Examenul de bacalaureat 2013, sesiunea iunie-iulie
  Concursul de titularizare  și examenul de definitivat 2013
 Examenul de bacalaureat 2014 privind:
-   calendarul de desfășurare a examenului de bacalaureat 
2014,
- metodologia de organizare si desfasurare a examenului de 
bacalaureat – 2014
- atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat 2014,  
 în curs de aprobare
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Olimpiade și concursuri şcolare 
naţionale  care implică biologia

Aprecieri privind concursurile naţionale 
desfăşurate în anul şcolar 2012-2013

 Olimpiada naţională de Biologie, Cluj-Napoca, 2013
 Organizator insp. Adelhaida Kerekes

 Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori, Zalău , 2013
Organizator insp. Daniela Firicel

 Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului, București, 2013
Organizator insp. Ioana Ariniș

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu la 
biologie, Rm-Vâlcea,  2013

Organizator  insp. Gina Nicolescu



Olimpiade și concursuri şcolare 
naţionale  care implică biologia

 Olimpiadele și concursurile naţionale, în anul şcolar 2013-
2014:

 Olimpiada Naţională de Biologie, 2014:
 Faza pe şcoală: decembrie 2013
 Faza locală (comuna, oraş, sector):  ianuarie 2014
 Faza judeţeană/a municipiului Bucureşti:  1 martie 2014
 Faza naţională:  6-11 aprilie 2014, Drobeta Turnu 

Severin
  Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori, 2014:

 Faza judeţeană/a municipiului Bucureşti: 17 mai 2014
 Faza naţională: 3 – 7 august 2014, Alba-Iulia

  Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului, 2014, Focșani
 Faza judeţeană/a municipiului Bucureşti:  8 martie 2014
 Faza naţională:  13- 17 aprilie  2014

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu la 
biologie, 2014:
 Faza judeţeană:  până la 15 martie 2014
 Faza naţională:   -8-11 mai  2014, Craiova 
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Precizări privind transmiterea datelor 
concursurilor naționale/internaționale

ANEXA 2, incude date referitoare la elevi si profesorul indrumator (care a pregatit 
elevul).

1. Se vor completa datele din aceasta machetă după desfășurarea fazei naționale a 
 concursurilor școlare. 
Datele vor fi completate numai pentru elevii din județul dumneavoastră/municipiul 
București care au obținut premii și mențiuni la etapa națională.  
       2.     Se vor  completa toate datele cerute, inclusiv rubrica cu premiul.  Nu se vor 
completa date cu oricare alte premii speciale, sponsori, ISJ-uri etc. 
       3.      Atentie!  
Acest tabel include și date referitoare la profesorul care a pregătit elevul (îndrumător).  
Profesorul îndrumător este profesorul pe care îl menționează elevul într-o declarație 
scrisă, care va  fi predată fiecăruia dintre dumneavoastră, în calitate de inspector de 
specialitate pentru științe biologice
      4.   Veti transmite acest tabel, în termen de, cel mult, 10 zile de la încheierea fazei 
naționale/internaționale a concursului, după cum urmează:
-  În format printat, cu semnătura dumneavoastră și a inspectorului general al ISJ/ISMB,  
se va transmite un exemplar la MEN, în atenția directorului general pentru inspectorului 
general de biologie, în funcție de concurs, prin fax, la numerele 021/313.55.47 si 
 021/311.23.81. 
 -   În format electronic, la MEN, la adresa saitantraian@yahoo.com  
Alte precizări generale:
Datele incluse în anexe vor fi conforme cu CI și documentele de evidență ale unității de 
învățământ.
Tabelele acestei machete  sunt în format xls (vezi materialul în xls, anexa 1 și anexa 2)
Se va utiliza scrierea cu diacritice.
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OLIMPIADELE INTERNAŢIONALE
CARE IMPLICĂ  BIOLOGIA, 2012-2013

Rezultate:
 Olimpiada Internaţională de Biologie, Elveți- Berna, iulie 

2013. Elevii români au  obținut 3 medalii de bronz:  
• Coșoreanu Vlad – Liceul Teoretic ,,Ovidius”,, Constanța, 
• Bolunduț Alexandru Cristian - Lic. de Informatică ,,Tiberiu 

Popoviciu”, Cluj-Napoca,  
• Oana Elena Băran- Liceul Internațional de Informatică, 

București.
 Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene 

(EUSO), Luxemburg,  
      martie 2013. Pentru disciplina biologie au participat elevii: 
• Mirea Dan Mircea- Colegiul Național “Frații Buzești”,Craiova, 

jud. Dolj - medalie de aur, 
• Constantin Diana Ioana - Colegiul Național “Emil Racoviță”, 

Iași – medalie de argint.
 Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, India, 

decembrie 2013 și Olimpiada Internaţională Ştiinţele 
Pământului, India,  septembrie 2013 nu sunt finalizate



OLIMPIADELE INTERNAŢIONALE
CARE IMPLICĂ  BIOLOGIA, 2013-2014

 Olimpiada Internaţională de biologie –  
Indonesia, iulie 2014, 

 Olimpiada internaţională de Ştiinţe pentru 
juniori, India, decembrie 2013 și Coreea de 
Sud,decembrie 2014,

 Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii 
Europene (EUSO), Grecia, martie-aprilie 
2014, 

 Olimpiada Internațională de Științele 
Pamântului, India, septembrie 2013 și 
USA 2014.
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 Diagnoza procesului educaţional
 INSPECŢIA UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
 Direcţii principale de pregătire a cadrelor 

didactice:
 Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru 

şi programele şcolare, în vigoare
 Pregătirea de specialitate şi metodică
 Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor 

metodologice pentru disciplinele biologice
 Formarea cadrelor didactice în vederea abordării 

interdisciplinare a lecţiilor de ştiinţe
 Dotarea cabinetelor de biologie şi utilizarea softului 

educațional, platformei AEL în predare/ învăţare/ 
evaluare

 Utilizarea laboratorului de biologie în predare/ 
învăţare/ evaluare, respectând caracterul practic- 
aplicativ al lecției de biologie.

 Utilizarea  instrumentelor de evaluare, inclusiv a 
instrumentelor digitale de evaluare



Pregătirea cadrelor didactice

Proiectarea didactică:
 Elaborarea planificării calendaristice 

(modelele de planificare 
calendaristică postate pe site-ul MEN 
trebuie personalizate)

 Proiectarea unităţiilor de învăţare  
                            +
  Schița lecției, pentru cei aflați în 

primii  ani de activitate -  pâna la 
obținerea gradului definitiv în 
învățământ
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Portofoliul profesorului de 
biologie

 Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
 Fişa postului;
 Curriculum Vitae;
 Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);
 Documente de activitate curriculară, extracurriculară și 

extrașcolară (programe şcolare în vigoare, ghiduri 
metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări 
metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe 
ale examenelor naţionale; programe şcolare pentru 
discipline opţionale; lista manualelor folosite la clasă, 
regulament și precizări ale organizării și desfășurării 
concursurilor școlare, rezultate);
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Portofoliul profesorului de 
biologie

 Documente de proiectare didactică: planificarea anuală și 
semestrială; proiectarea unităţilor de învățare; proiect de 
lecție; 

 Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de 
performanţă și a celor care susțin ca probă de bacalaureat 
disciplina biologie

 Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în 
învăţare;

 Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, 
predictive şi altele); rezultatele la examene naţionale; 
rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor 
periodice și finale;
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Portofoliul profesorului de 
biologie

 Cursuri opţionale –  programă, suport de curs, materiale 
auxiliare;

 Lista mijloacelor didactice din dotare;
 Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale - 

Bacalaureat;
 Documente privind calitatea de  expert în educație, mentor, 

formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc 
pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al 
I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în 
colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; 
evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;

 Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).
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 REGULAMENTUL DE INSPECŢIE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR  
 Anexa 1: Metodologia de aplicare a prevederilor privind 

inspecţia școlară generală a unităților de învățământ 
preuniversitar

 Anexa 2: Raport scris individual al inspecției școlare 
generale (model)

 Anexa 3: Raport final scris al inspecției generale 
(model)

 Anexa 4: Rezumatul raportului  final scris al inspecției 
generale (model) 

 Anexa 5: Fișa de observare a lecției (model)
 Anexa 6: Raport încheiat în urma inspecției tematice 

(model)
 Anexa 7: Chestionar pentru elevi (model)
 Anexa 8: Chestionar pentru părinți (model)
 Anexa 9: Chestionar pentru personalul didactic (model)
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Inspecţia şcolară 
Inspecţia de specialitate

 OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN EVALUAREA ȘI 
CONSILIEREA CADRELOR DIDACTICE VIZEAZĂ:

 Realizarea activităților de planificare și proiectare 
didactică.

 Utilizarea de strategii didactice corespunzătoare 
învățământului modern bazat pe competențe.

  Integrarea elementelor de evaluare în cadrul 
activităților de predare-învățare (evaluarea inițială, 
evaluarea formativă, evaluarea sumativă).

  Activitățile de sprijin al elevilor în vederea pregătirii 
examenelor  naționale

  Realizarea conexiunilor inter și trans-disciplinare.
  Integrarea TIC în activitatea didactică.
  Utilizarea metodelor de învățare diferențiată.
  Realizarea ofertei curriculare de cursuri opționale.
  Consilierea cadrelor didactice în domeniul 

specialității și al evoluției în carieră
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Competențele și codul de conduită al inspectorilor
 Inspectorii au dreptul de a intra în orice instituție de educație în 

vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale. Indiferent de tipul de 
inspecție pe care îl realizează în cadrul instituțiilor de educație, 
inspectorii vor respecta următoarele prevederi:

a) vor acționa în unitățile de învățământ, respectând normele 
prezentului regulament;
b) vor respecta personalul didactic, personalul didactic auxiliar și 
personalul nedidactic din unitatea școlară inspectată;
c) vor respecta elevii în calitate de participanți la procesul 
educațional;
d) vor comunica deschis, asigurând în același timp confidențialitatea 
datelor care se referă la unitatea școlară și la personalul ei;
e) vor evalua obiectiv personalul unității școlare;
f) se vor asigura că datele și probele sunt colectate în mod 
corespunzător și sunt analizate corect;
g) vor fi flexibili în evaluări și în aplicarea procedurilor de inspecție, 
pentru a se putea adapta situațiilor concrete întâlnite.
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 Inspectorii vor acționa în școli după cum urmează:
 a) vor avea în vedere faptul că, deși au dreptul de a intra în 

instituția de educație, nu trebuie să perturbe desfășurarea normală 
a procesului educațional;

 b) vor ține cont de faptul că rolul inspecției este unul de evaluare și 
de sprijin/consiliere, și nu unul de control excesiv birocratic;

 c) nu își vor folosi funcția în scopul obținerii de profituri personale;
 d) vor avea în vedere faptul că personalul instituției de educație 

este alcătuit din profesioniști, pe care îi vor trata ca atare. În acest 
sens, le vor comunica celor inspectați obiectivele urmărite, 
procedurile de inspecție aplicate și criteriile de apreciere folosite;

 e) vor avea o discuție preliminară cu personalul didactic referitoare 
la activitatea care va fi inspectată, în urma căreia își vor expune cât 
mai echilibrat opiniile asupra celor observate;

 f) nu vor interveni în timpul lecției decât dacă observă că profesorul 
pune în pericol viața, sănătatea elevilor, a lui sau a asistenței; nu 
vor solicita personalului didactic date, informații sau lucruri 
nerelevante;

 g) vor discuta cele observate la clasă mai întâi cu profesorii 
respectivi și, ulterior, și cu alte persoane implicate în procesul 
educațional
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Identificarea nevoilor de formare a 
cadrelor didactice pentru anul școlar 

2013-2014
 Recomandari in urma inspectiilor de specialitate 

efectuate in unele judetele: 
1. să se folosească  rubrica observaţii  a planificărilor calendaristice când 

apar modificări în succesiunea de parcurgere a temelor prevăzute în 
planificarea materiei sau pentru personalizarea  lor privind tratarea 
diferenţiată a elevilor

2.   să se respecte modelele de proiectare a unităţilor de învăţare şi a 
proiectelor didactice prezentate în ghidurile metodologice ale disciplinei, 
în realizarea propriilor documente. 
3.  realizarea portofoliului personal, conform structurii portofoliului 
cadrului didactic prezentat la consfătuirile cu inspectorii de specialitate 
2013  nu numai de cadrele didactice titulare dar şi de cele suplinitoare.
4. cursuri de formare pentru abilitare curriculară, cu accent pe utilizarea 
muncii în echipă ca formă de organizare a activității didactice. 
5. organizarea la nivel de catedră a lecțiilor model cu privire la  utilizarea 
metodelor interactive, a platformei AeL și la integrarea elementelor TIC în 
lecţie
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6.  întreţinerea aparaturii din dotarea laboratorului de biologie în 
stare de funcţionare      
7. organizarea cu elevii care manifestă interes deosebit pentru 
studiul biologiei de pregătire suplimentară pentru creşterea 
rezultatelor la competiţiile naţionale de biologie
8. curs de formare în vederea aprecierii obiective a nivelului 
atingerii competențelor specifice urmărite la elevi, pe baza 
evaluării obiectivelor operaţionale ale lecţiei
9. utilizarea la toate orele care permit a  mijloacelor   de 
învățământ din dotarea unității de învățământ şi a laboratorului 
de biologie.
10. formarea la profesori a algoritmilor de autoevaluare a 
lecțiilor la care sunt asistați 
11. completarea si organizarea dosarului catedrei. 

37



 
 CONCLUZII GENERALE

Profesorii de biologie care activează în cadrul unităţilor de 
învăţământ inspectate, demonstrează o bună pregătire de 
specialitate şi didactică pentru care au primit calificativul 
foarte bine.  Ca o recomandare generală pentru profesori şi 
pentru conducerea unităţilor şcolare inspectate a fost 
necesitatea utilizării la fiecare oră de biologie a laboratorului 
de biologie functional, bine organizat şi dotat, cea ce permite 
exprimarea caracterului practic- aplicativ al curriculumului 
de biologie și, implicit, desfăşurarea individuală şi pe grupe a 
lucrărilor. O „lacună” în pregătirea didactică a profesorilor 
inspectaţi  o reprezintă lipsa instrumentele de evaluare a 
competenţelor specifice care trebuie dezvoltate la elevi, în 
cadrul unei lecţii. Aceasta se datorează lipsei unei formări a 
lor de către instituţiile abilitate.  În consecinţă, este necesară 
realizarea  unor cursuri de formare în domeniul evaluării pe 
competenţe, pentru profesorii de biologie. 
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Priorități ale educației pentru 
anul școlar 

2013-2014 în  învățământul  
preuniversitar

 propuneri de activități de monitorizare și 
consiliere, la nivel județean, în scopul 
îmbunătățirii  calității educației

 măsuri privind asigurarea calității 
procesului instructiv-educativ la nivelul 
unității de învățământ cu accent pe 
aspectele vizând reducerea 
absenteismului, evaluarea continuă a 
elevilor și planificarea activității de 
predare-învățare-evaluare
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 Festivalul Ştiinţei ediţia a VII-a, 25 
octombrie 2013

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi 
referate a elevilor.

 Completarea bazei de date a cadrelor 
didactice care predau chimie (profesori, 
responsabili catedre/comisii din şcoli, 
metodişti, responsabili cerc pedagogic).
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 UN AN ȘCOLAR
CU MULTĂ LINIȘTE ȘI
 MULTE ÎMPLINIRI !
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