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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

 
 

AVEM NEVOIE DE O FORMARE A 
DIRECTORILOR? 

 
Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional şi 

asigurarea dobândirii competenţelor necesare de către 
elevii care sunt în învăţământul preuniversitar a 
presupus concentrarea pe creşterea calităţii predării. În 
acest proces majoritatea eforturilor, dacă nu chiar 
toate eforturile, au fost concentrate pe dascăli. Au fost 
oferite cursuri de dezvoltare personală, de formare în 
metode activ-participative de predare, de gândire 
critică, de evaluare etc. Aparent aceasta este calea care 
trebuie urmată, mai ales dacă ţinem cont de faptul că 
atunci când  povestesc despre anii petrecuţi în şcoală, 
majoritatea adulţilor îşi amintesc cu claritate momente 
petrecute la orele unui anumit profesor care le-a creat 
o impresie puternică şi care în mod conştient sau 
inconştient le-a influenţat cariera. Este însă singura 
cale?  

Prin contrast cu toate acestea, foarte puţini ştiu 
că orice curs urmat, dacă nu este şi aplicat la clasă, 
înseamnă doar o simplă dovadă, un certificat, o 
adeverinţă care sfârseşte într-un portofoliu care nu are 
alt rol decât, poate, obţinerea unei gradaţii de merit. În 
aceste condiţii se pune problema monitorizării modului 
în care aceste cursuri de formare se reflectă în 
activitatea de la clasă, cât de des metodele învăţate 
sunt şi aplicate, dacă există un echilibru între metodele 
clasice şi cele inovative etc.  

Cine trebuie să facă acest lucru? Cine are această 
sarcină?  

Răspunsul firesc este şeful de catedră/comisie 
metodică şi în final directorul. Cu siguranță elevii nu 
știu care profesor a fost șef de catedră sau dacă există 
această funcție. Spre deosebire de cei mulţi care-şi 
amintesc numele unui profesor sunt foarte puţini cei 
care îşi amintesc numele directorului şcolii, mai ales 
atunci când acesta nu le-a fost profesor.  

Trebuie spus că directorul reprezintă, după 
profesori, cel de-al doilea factor, în ordinea 
importanţei, în ceea ce priveşte modul în care elevii 
obţin cele mai bune rezultate în şcoală.   

În calitate de manageri de şcoală, directorii 
influenţează procesul educaţional în foarte multe 
moduri:  
 stabilesc viziunea școlii care trebuie să fie una 

motivantă pentru întreaga organizație 
 contribuie activ la cultura organizațională astfel 

încât aceasta să fie orientată spre performanță 
 asigură și se asigură că resursele sunt utilizate 

eficient 
 reprezintă unul din factorii esențiali în relația cu 

comunitatea și mass-media  
Cel mai important atribut al directorului în ceea ce 

privește creșterea calității procesului educațional    
dintr-o școală derivă din faptul că are un rol esențial în 
monitorizarea, evaluarea și îndrumarea cadrelor 
didactice în așa fel încât activitatea acestora să se 
întâlnească și să contribuie la atingerea viziunii școlii. 

Un bun director se asigură că are în școală cei mai 
buni oameni, enunță și stabilește ferm, cu claritate 
așteptările (țintele) pe care le are în ceea ce privește 
activitatea didactică, oferă feedback și sprijin cadrelor 
didactice pentru ca aceste ținte să fie atinse. În acest 
mod un singur om, directorul, va influența activitatea a 
zeci de profesori care mai apoi vor rămâne în amintirea 
a mii de elevi. 

Așa cum am arătat mai devreme în ultima 
perioadă alocarea resurselor financiare și de timp s-a 
concentrat mai ales, pe bună dreptate, în 
îmbunătățirea procesului de predare-evaluare. Trebuie 
să ținem cont că este însă aproape imposibil să 
menținem un nivel ridicat de calitate într-o școală fără 
ca directorul să contribuie activ la acest lucru.  Nu poți 
avea un colectiv de cadre didactice performante 
condus de un director mediocru. Experiența arată că în 
această situație chiar profesorii foarte buni ajung să nu 
mai lucreze într-un ritm susținut și la un nivel 
corespunzător pentru că, pur și simplu, va fi mai ușor 
așa. Acest lucru nu trebuie să se întâmple! 

Problema managementului este cu atât mai acută 
în școlile care nu obțin rezultate. Nu se pot obține 
rezultate fără ca directorul să nu fie factor activ în acest 
demers. Să ne reamintim că directorul este cel care 
stabilește viziunea școlii. De cele mai multe ori atunci 
când se caută vinovații pentru anumite insuccese, se 
cere capul directorului.  

Succesul, ca și insuccesul, este rezultatul unei 
munci de echipă. Se pune problema dacă schimbarea 
directorului este un factor care contribuie la evoluția în 
bine a școlii sau din contră un factor destabilizator. Nu 
cred că există o rețetă clară în această dilemă. Fiecare 
situație trebuie analizată de la caz la caz și trebuie ținut 
cont de multitudinea de factori care au condus la 
obținerea rezultatelor respective.  

Cu siguranță  analiza trebuie să fie una pertinentă. 
Funcția de director trebuie asumată benevol, cu 
responsabilitate și cu sprijinul cadrelor didactice din 
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școală, fără influența unor factori externi. Rolul 
inspectoratului școlar județean este acela de a sprijini 
directorii, de a-i consilia și de a conlucra cu aceștia 
astfel încât actul managerial să fie unul de calitate și în 
condițiile respectării tuturor prevederilor legale. 

Directorilor trebuie să li se ofere cursuri de 
formare în management, leadership, noțiuni financiar-
contabile și de jurisprudență. Ei trebuie aleși dintre acei 
candidați bine pregătiți profesional în domeniul 
disciplinei, recunoscuți ca atare de către colegii de 
specialitate și care posedă un potențial ridicat de a 
deveni lideri în cazul în care nu sunt deja. De asemenea 
trebuie făcută o corelație între nevoile școlii și 
capacitatea directorului de a răspunde și de a găsi 
soluții la acestea.  

Directorii trebuie antrenați prin cursuri de 
formare care să ofere un echilibru între aspectele 

teoretice și exemplele practice, să parcurgă etape de 
mentorat și monitorizare cu sprijinul altor directori cu 
experiență, recunoscuți și apreciați pentru calitățile 
manageriale. 

În condițiile actuale, în care austeritatea 
bugetelor face ca investițiile să fie orientate cu 
preponderență, atunci când există, în ceea ce 
influențează procesul educațional direct (tehnologie, 
materiale didactice, etc.) întrebarea nu este dacă ne 
permitem să investim în directori, ci dacă ne permitem 
să nu o facem.  

 
 
 

Prof. ADRIAN DOXAN 
Inspector Școlar General 

 Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin 
 

 

MANAGEMENTUL RESURSEI 
UMANE ÎN SISTEMUL 

ROMÂNESC DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
ÎNTRE CENTRALISM ȘI 

DESCENTRALIZARE 
 
Managementul resursei umane implică o 

abordare profesională a problematicii personalului la 
nivelul învățământului românesc. Evoluția democratică 
a României din ultimele două decenii și-a pus amprenta 
și asupra acestui domeniu. Au existat încercări de 
reformă, încercări de schimbări de paradigmă, cu 
inerente ezitări și reveniri. De multe ori sistemul s-a 
dovedit, poate, mult prea inert la schimbare. 
Constatăm și astăzi un rol central al inspectoratelor 
școlare în managementul resursei umane, în special în 
ceea ce privește personalul didactic. E suficient să avem 
în vedere concursurile de ocupare a posturilor 
didactice ca să constatăm că după încercări timide de 
descentralizare, acestea se desfășoară tot la nivel 
național, eventual județean (într-o etapă finală a 

mobilității). Dacă, poate, este de înțeles dificultatea 
implementării unui management al resursei umane la 
nivel de unitate de învățământ, este de remarcat în 
schimb, o inerție în ceea ce privește constituirea de 
consorții școlare în acest domeniu. Deși există un cadru 
legal de aproape cinci ani - Regulamentul de organizare 
și funcționare a consorțiilor școlare fiind adoptat prin 
OMECTS 5488 din 29.09.2011 - se constată inexistența 
acestor entități asociative. 

Nu există în prezent o definiție unanim 
acceptată a managementului resurselor umane, dar 
conceptul cuprinde o serie de elemente care se 
completează reciproc. Acest domeniu al 
managementului cuprinde ansamblul activităților de 
ordin operațional, de planificare, recrutare, menținere 
a personalului și crearea unui climat organizațional 
corespunzător, care permit asigurarea organizației cu 
resursele umane necesare. (Gherghuț, 2007) Conform 
aceluiași autor managementul resurselor umane 
vizează punerea la dispoziția organizației a resurselor 
umane având în vedere o dublă constrângere – 
funcționarea armonioasă și eficientă a ansamblului 
constituit din resursa umană, precum și respectarea 
dorinței de afirmare, securitate și dezvoltare 
profesională a fiecărui angajat. 

Literatura de specialitate reține ca principale 
responsabilități ale managementului resurselor umane 
în cadrul serviciilor educaționale următoarele: 

 planificarea domeniului în concordanță 
cu obiectivele și managementul 
general al entității de învățământ 

 angajarea personalului pe principiul 
competenței 

 identificarea programelor de formare 
continuă 

 dezvoltarea unei culturi 
organizaționale bazate pe un sistem de 
valori însușit de toți angajații 

Un prim pas în managementul resurselor umane 
îl constituie planificarea personalului. Procesul 
presupune pe lângă identificarea nevoilor viitoare, și 
compararea acestora cu resursele umane existente în 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ - 
RELAȚIONARE EXTERNĂ 

De ce COMUNICARE ? 
De-a lungul anilor, am constatat carența în 

domeniul comunicării în instituțiile școlare, fie că 
vorbim de comunicarea din cadrul instituției, cât și 
cea referitoare la comunicarea interinstituțională și 
cea externă. Germenii unor situații conflictuale apar 
de multe ori datorită unor deficiențe de comunicare, 
iar informarea opiniei publice asupra realizărilor 
instituției, din păcate este lăsată la voia întâmplării 
sau improvizației.  

În acest sens, mi-am propus să prezint unele 

aspecte tehnice chiar și pragmatice din acest 

domeniu. 
Comunicarea,  în  sensul  cel  mai  larg  al  

cuvântului,  poate  fi  definită  ca  fiind procesul prin 
care se transmit informaţii, idei, opinii  de la un 
individ la altul sau de la un grup la altul.  

Comunicarea  este  definită  de  experţi  (J. S.Van  
Cuilenburg,  O.  Scholter, G. W. Noomen) ca fiind 
„un proces prin care un emiţător transmite 
informaţii receptorului prin intermediul unui 
canal, cu scopul de a produce asupra receptorului 
anumite efecte”. 

După Scott Cutlip şi Allen Center, succesul 
programelor de comunicare din relaţiile publice 
este determinat de cei "7C". Fiecare factor 
defineşte o anumită calitate de comunicare: 

1. Credibilitatea   (credibility) - încrederea   
receptorului   în   competenţa   şi prestigiul 
emiţătorului; 

2. Contextul (context) - corelaţia dintre 
mesajele programului de comunicare şi realităţile 
din mediul înconjurător; 

3. Conţinutul mesajelor (content) - capacitatea 

mesajelor de a fi semnificative, relevante și în 
consens cu valorile publicului vizat; 

4. Claritatea  (clarity) - calitatea  mesajelor  de  
a  prezenta  în  mod  simplu şi accesibil ideile, 
temele, obiectivele, avantajele programului 
respectiv; 

5. Continuitatea şi consecvenţa (continuity and 
consequence) - caracterul permanent, repetitiv 
chiar al mesajelor, caracterul consecvent al 
programelor de comunicare; 

6. Canalul (chanals) - folosirea canalelor de 
comunicare familiare  publicului, canale ce 
beneficiază de încrederea acestuia; 

7. Capacitatea audienţei (capability of the 
audiance) - modul în care programele de 
comunicare ţin seama de resursele, obişnuinţele, 
nivelul cultural, disponibilitatea audienţei în raport 
cu intenţiile şi conţinutul mesajelor 

Comunicarea invadează toate câmpurile, în 
întreprinderi, instituțiile organizaționale, în 
sectoarele relaţiilor umane, unde devine 
permanentă. Dacă întreprinderea sau marketingul 
se ocupau odinioară de produs, azi ele lucrează 
pentru imaginea firmei. Toate tehnologiile de 
avangardă, de la biotehnologii la inteligenţă 
artificială, de la audiovizual la marketing şi la 
publicitate se ancorează într-un principiu unic: 
Comunicare. 

Comunicarea publică se referă atât la schimbul 
şi împărtăşirea de informaţii de utilitate publică, cât 
şi menţinerea liantului social și se diferenţiază apoi 
în ceea ce se numeşte pe de o parte relaţii publice, 
respectiv comunicare instituţională şi politică, pe de 
altă parte,  publicitate şi marketing, respectiv 
comunicare comercială, totul scufundat în mediul 
însăşi al comunicării postmoderne, care este 
comunicarea mediatică. 

Imaginea instituţiei depinde de modul în care 
ea se transmisă publicului prin intermediul 

prezent în unitățile de învățământ. Existența unor 
nevoi asemănătoare la nivelul unor școli apropiate și 
deopotrivă posibilitatea de a găsi soluții pentru 
rezolvarea acestora, conduce la necesitatea constituirii 
de consorții școlare. Gândite ca structuri asociative, 
fără personalitate juridică, consorțiile școlare 
constituie o soluție pe termen mediu, cinci sau mai 
mulți ani, în gestionarea în comun a resurselor umane 
și materiale. Faptul că hotărârile în consorțiu se iau prin 
participarea reprezentanților din Consiliile de 
Administrație ale școlilor constituente reprezintă o 
premiză a profesionalismului. Tocmai un plan de 
acțiune al consorțiului școlar  bazat pe o analiză 
obiectivă a specificului local permite armonizarea 
folosirii resursei umane și creșterea nivelului de 
satisfacere a angajaților. 

Din perspectiva județului Caraș-Severin s-ar 
putea dovedi eficientă existența a câte două consorții 
pentru Reșița și Caransebeș, a câte unui consorțiu la 
nivel de oraș pentru Bocșa, Oravița, Moldova Nouă, 

Anina, Oțelu Roșu. Proximitatea unor localități ar putea 
conduce chiar la apariția unui consorțiu între unitățile 
de învățământ din Băile Herculane și Mehadia. În 
mediul rural unitățile de învățământ din 3-4 localități ar 
putea constitui consorții care să funcționeze eficient 
din perspectiva mangementului resursei umane. 
Procesul de constituire a acestor asocieri trebuie să 
vină în primul rând de la unitățile implicate. 
Considerăm total neproductivă impunerea acestor 
asocieri de către forurile superioare.  

Consolidarea unui sistem construit pe consorții 
ar permite concentrarea atribuțiilor inspectoratelor 
școlare pe consilierea și îndrumarea activității acestora. 
Închei prin a remarca generozitatea încă a cadrului 
legislativ pe care învățământul preuniversitar îl are și 
sper într-o cât mai curajoasă aplicare a sa. 

 
Prof. MIRCEA-IACOB MEILĂ 

Inspector școlar general adjunct 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin  
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comunicării. Ea reuneşte în acelaşi timp calitatea 
produselor sau serviciilor, nivelul de reuşită în 
ansamblu, gradul de participare, suma eforturilor 
întreprinse pentru construirea unei specificităţi. 

Cum o putem realiza în mod eficient? 
Răspunsul îl știm cu toții - relația cu presa mai precis 
cu mass-media. Aș sugera câteva reguli generale de 
lucru în relația cu presa: 

 fiţi întotdeauna prietenos şi politicos când 
presa cere informaţii; 

 furnizaţi informaţiile cât se poate de 
urgent; 

 fiţi gata să primiţi reporterii în orice 
moment; 

 furnizaţi materialele de documentare 
necesare; 

Interviul reprezintă oportunitatea de a 
transmite anumite mesaje unui anumit tip de 
auditoriu, prin medierea unui reporter. Este un 
schimb de întrebări şi răspunsuri în doi. Este una din 
metodele cele mai importante şi eficiente. 

Persoana care acordă interviu unui reporter TV 
are următoarele drepturi: 

a. pentru interviuri spontane: să ştie numele 
reporterului şi pe cine reprezintă; să fie tratat politicos; 
să nu fie stingherit de lumini sau microfoane; să încheie 
interviul după o „durată rezonabilă”, eventual 
prestabilită. 
b. pentru interviuri fixate anterior: toate drepturile 
menţionate anterior; să cunoască conţinutul general şi 
durata acestuia; să cunoască dacă mai sunt şi alţi 
invitaţi şi care va fi rolul lor; să fie însoţit şi consiliat de 
un specialist în relaţii publice; să obţină la final o 
înregistrare a  interviului; să nu fie înregistrate discuţiile 
anterioare sau postinterviu; să beneficieze de confort 
fizic pe timpul interviului; să răspundă fără a fi 
întrerupt; să ignore „comentariile editoriale” sau 
peiorative; să beneficieze de o bună emisie; să i se 
acorde în final şi un minim de timp pentru a prezenta 
puncte de vedere personale, altele decât cele rezultate 
din răspunsul la întrebări. 

Cercetările arată că majoritatea auditoriului 
reţine numai 7% din ceea ce se spune. 

Impresia generală va fi dată de voce (38%) şi 
comunicarea nonvocală (55%) un rol important 
avându-l expresia feţei, şarmul personal, 
credibilitatea. 

Ca și atitudine se recomandă: să fii relaxat, sigur 
de sine; expresia feţei trebuie să fie adecvată 
problemelor în discuţie; se menţine contactul vizual 
cu reporterul; se afişează convingere şi entuziasm; se 
păstrează o atitudine neutră; se va ridica tonul şi 
schimba cadenţa pentru varietate; se va admite -  
dacă este cazul -  că nu cunoşti răspunsul complet 
din diverse motive (implicarea altei persoane, nu s-a 
finalizat ancheta în cazul respectiv, etc.); se vor 
corecta datele sau cuvintele care nu sunt reale; se va 
răspunde cinstit şi  complet. 

De multe ori derularea activităților din instituția 
școlară impune elaborarea pentru presă a unor 

comunicate de presă.  Trebuie remarcat etapele ce 
trebuiesc parcurse în elaborarea unui comunicat de 
presă: pregătirea, redactarea, aprobarea, difuzarea și 
nu trebuie să lipsească procesul de evaluare.  

Regulile trebuie să răspundă la cele șapte 
întrebări fundamentale care și le pune oricine care 
dorește să înțeleagă un eveniment: 

Cine? - răspunsul se referă la organizaţia sau 

persoanele despre care se vorbeşte în comunicat. Se 

va avea în vedere că numele face ştirea. 
Ce? - răspunsul evidenţiază ce are mai deosebit 

ştirea. 
Unde? - locul în care se petrece acţiunea. 
Când? - data desfăşurării acţiunii. 
De ce? - motivele care au generat evenimentul. 
Cum? - implicaţiile sau consecinţele posibile. 
Cu cine? - dacă este necesar să fie menţionaţi 

agenţi secundari. 
Textul trebuie să fie: direct; să meargă de la 

particular la general; de la concret la abstract; ideile 
să curgă în ordinea descrescătoare a importanţei; să 
respecte regula: o singură idee, un singur mesaj, un 
singur paragraf; să fie coerent; să fie complet; să fie 
concis - cu paragrafe scurte de 3-4 fraze, maximum, 
fiecare frază să îmbogăţească substanţa informaţiei; 
să fie clar - vocabular simplu, se va evita jargonul, 
iar cuvintele tehnice vor fi însoţite de explicaţii 
scurte; să fie precis - cu date şi cifre verificate; tonul 
să fie factual şi neutru, se vor evita elementele 
stilistice, părtinitoare, sau o anumită stare emotivă; 
se poate apela la repetiţie, dacă este vorba de o 
personalitate, spre exemplu, sau un produs nou; se 
poate apela la citate, dacă întăresc, amplifică şi dau 
"greutate" textului. 

Fiecare din etapele enunțate mai sus pot 
reprezenta scopul unei discuții serioase mai ales în 
contextul atingerii obiectivelor propuse de 
comunicatul de presă. A nu se neglija evaluarea, 
efectului comunicatului de presă care poate fi 
sintetizat prin: se efectuează revista presei și se 
analizează modul în care publicațiile au folosit 
comunicatul de presă, se evaluează ecourile din 
presă.  

Un ecou slab duce la câteva concluzii: știrea nu 
prezintă interes; momentul difuzării nu a fost bine 
ales; comunicatul nu a fost bine redactat și de ce nu, 
publicațiile nu au fost bine alese. 

Bibliografia în acest domeniu este vastă și de 
mare actualitate care în mod evident poate 
reprezenta auxiliare pe care ne putem sprijini când 
este vorba de a relaționa cu comunitatea locală un 
demers atât de necesar în viața școlii. Activități 
multiple se pot consemna chiar și săptămânal și este 
indicat ca birourile de presă sau purtătorii de cuvânt 
al instituțiilor școlare să aibă o activitate permanentă, 
să fie activi în informarea opinie publice, despre 
realizările elevilor din unitățile școlare, informații 
care pot ocupa un loc de top în activitatea presei.  

Poate ar fi indicat ca pentru noul an școlar 2016-
2017 managerii instituțiilor școlare atunci când 
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  elaborează planul managerial să aibă în vedere și 
aspectele de comunicare pe toate palierele instituției 
școlare de tip organizațional, fie că este vorba de 
realaționare internă, externă sau cu media. Școlile din 
Caraș-Severin au acumulat o vastă experiență 
organizațională și diseminarea bunelor practici 
reprezintă un obiectiv pentru anul școlar 2016-2017. 

 
 

Bibliografie selectivă: 
1. Bonange, Claude, Chantal Thomas, 

Don Juan sau Pavlov? Eseu despre 
comunicarea publicitară,Editura Trei, 
Bucureşti, 1999. 

2.  Chiru, Ion – Comunicare 
interpersonală, Editura Tritonic, 

Bucureşti, 2003 
3. Coman, Cristina, Relaţiile Publice şi 

Mass-Media, Editura Polirom, Iaşi, 
2000. 

4. Coman, Cristina, Relaţiile publice, 
principii şi strategii, Editura Polirom, 
Iaşi, 2001. 

5. Coman,  Florin,  Politica de 
comunicare externă a 
colectivităţilor locale,  Editura  
Economică, Bucureşti, 2005 

 

 

INFORMARE PRIVIND 
PERFORMANȚA ȘCOLARĂ – 

CRITERIU DE BAZĂ PENTRU UN 
ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE ÎN 

UNITĂȚILE ȘCOLARE DIN 
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 

 
Bogata tradiţie a şcolii caraş-severinene, 

starea reală a învăţământului din acest judeţ, resursele 
umane şi materiale existente, compatibilizate cu 
reperele educaţionale desprinse din Strategia de 
guvernare în domeniul educaţiei reprezintă argumente 
pentru promovarea unui învăţământ PERFORMANT, a 
unui învăţământ apt să răspundă nevoilor 
educaţionale/de formare ale elevilor şi să genereze, 
prin efectele sale, alinierea învăţământului 
preuniversitar din Caraş-Severin la standardele de 
exigenţă europeană. 

Pornind de la această premisă, ţintele şi 
obiectivele Inspectoratului Școlar Județean Caraș-
Severin, liniile strategice de dezvoltare, acţiunile şi 
sarcinile concrete stabilite, criteriile şi mijloacele de 
evaluare a rezultatelor obţinute aduc nota de specific a 
şcolilor din judeţul nostru în contextul mai larg al 
învăţământului preuniversitar. 

Pornind de la obiectivele şi priorităţile 
dezvoltării economico-sociale ale judeţului Caraş-
Severin, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin a 
elaborat  Strategia proprie de dezvoltare a 
învăţământului preuniversitar. Ea are la bază strategia 
naţională şi a fost structurată pe programe şi proiecte, 
adaptate la specificul judeţului nostru, ţinând cont de 
perspectivele dezvoltării locale şi regionale.  
     Strategia Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-
Severin are la bază patru obiective prioritare, care 
trasează direcțiile de urmat, respectiv: 
-    CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL; 
-    ASIGURAREA PREGĂTIRII RESURSELOR UMANE; 

- DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR DIN 
PERSPECTIVA EDUCAȚIEI PERMANENTE; 
-  STABILIREA ȘI DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE. 
   De altfel, misiunea asumată a Inspectoratului Școlar 
Județean Caraș-Severin, formulată ca atare în Strategia 
județeană de dezvoltare a învățământului, este 
Promovarea unei politici de implicarea activă a 
Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin și a 
școlilor în problematica reformei învățământului 
preuniversitar, cu accent pe stimularea 
PERFORMANȚEI, potrivit expectanțelor comunității. 

Activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Caraş-Severin a fost și este racordată la obiectivele 
majore care structurează politica educaţională a 
Guvernului României, la priorităţile politicii 
educaţionale şi direcţiile strategice ale Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, respectiv: 

 asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului 
la educaţie; 

 conceperea unui curriculum pentru învăţământul 
preuniversitar centrat pe competenţe; 

 asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea 
sistemului naţional de învăţământ cu sistemul 
european de educaţie şi formare profesională; 

 descentralizarea sistemului educativ şi creşterea 
autonomiei acestuia; 

 reforma structurală în domeniul resursei umane 
implicate în educaţie; 

 dezvoltarea instituţională şi stimularea educaţiei 
permanente; 

 reforma educaţiei timpurii - transformarea 
educaţiei în resursă de bază a modernizării 
României; 

 reconstrucţia învăţământului în mediul rural; 

 deschiderea sistemului educaţional şi de formare 
profesională către comunitate, către societate şi 
către mediile: social, economic şi cultural. 

 compatibilizarea europeană prin dezvoltarea 
instituţională şi promovarea educaţiei 
permanente; 
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 creşterea capacităţii instituţionale, pentru 

elaborarea şi gestionarea proiectelor. 
Activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Caraş-Severin a avut/are la bază următoarele 
principii: 

 Principiul comunicării şi transparenţei – 
furnizarea de informaţii complete şi corecte 
privind politica educaţională, programele, 
proiectele şi strategiile instituţiei;   

 Principiul participării - consultarea şi 
participarea tuturor partenerilor implicaţi în 
educaţie în procesul adaptării şi implementării 
politicii educaţionale la nivelul judeţului; 

 Principiul responsabilităţii – stabilirea clară a 
funcţiilor şi rolurilor deţinute la nivelul 
instituţiei şi asumarea responsabilităţii pentru 
activitatea acesteia; 

 Principiul eficienţei – elaborarea şi aplicarea în 
termen a programelor şi strategiilor 
educaţionale în concordanţă cu nevoile 
comunităţii şi specificul judeţului; 

 Principiul coerenţei – aplicarea politicii 
educaţionale în mod coerent, inteligibil 
pentru beneficiarii şi receptorii acesteia. 

În acest context, dimensiunile calitative ale 
învățământului preuniversitar, cu orientare spre 
PERFORMANȚA ȘCOLARĂ, se reflectă și în:  
 

REZULTATELE OBŢINUTE DE CĂTRE ELEVII DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
LA ETAPELE NAŢIONALE ALE COMPETIŢIILOR ŞCOLARE 2015-2016 

 
Locul I  - 7 PREMII 

Nr. crt 
Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clas
a 

Unitatea de 
învăţământ 

Competiţia 
şcolară 

Etapa  
Profesorul/profesorii 

care a/au pregătit 
elevul 

Rezultate     Obs. 

1 
DABA 

NICOLETA X 
Colegiul National 

„C.D. Loga” 
Caransebeş 

STIINTE  
SOCIO-UMANE 

naţională CLIPA CECILIA 
I 

- Psihologie 
Generală 

 

2 
CERVENIAC M. 

ATEYA 
IX 

Liceul Teoretic 
Bilingv Româno-
Croat Carașova 

LIMBA  
MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională MIȘTOIU ALINA 
I 

9,55 

 

3 
MOŢEC  V. 

DAŞA 
VII 

 

Școala Gimnazială 
„J.A.Komensky 

Sfânta Elena 

LIMBA MATERNĂ 
CEHĂ 

naţională 
SKOREPA PETR, ROCH 

FRANCISC 
I 

9,95 

 

4 
HRUZA Ş. 

KLAUDIE OLGA 
VIII 

 

Școala Gimnazială 
„J.A.Komensky 

Sfânta Elena 

LIMBA MATERNĂ 
CEHĂ 

naţională 
SKOREPA PETR, ROCH 

FRANCISC 
I 

9,80 

 

5 
BUTĂRIȚĂ M. 

MILIȚA-
ANGELINE 

VII 
 

Școala Gimnazială 
Clocotici 

LIMBA MATERNĂ  
CROATĂ 

naţională LUCACELA B. MARIAN 
I 

9,80 

 

6 
LAȚCHICI M. 

IVANA-MARIA 
VII 

 
Școala Gimnazială 

Lupac 
LIMBA MATERNĂ  

CROATĂ 
naţională LUCACELA G. MARIAN 

I 
9,80 

 

7 
PĂUȚA M. 

PETAR DEIAN 
VIII 

Liceul Teoretic 
Bilingv Româno-
Croat Carașova 

LIMBA  
MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională DOGARIU MARIA 
I 

9,70 

 

 
Locul II  - 12 PREMII 

Nr. crt 
Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clas
a 

Unitatea de 
învăţământ 

Competiţia 
şcolară 

Etapa  
Profesorul/profesorii 

care a/au pregătit 
elevul 

Rezultate     Obs. 

1 
BRĂTAN RAREȘ 

IONUȚ 
IX 

Colegiul National 
„Traian Lalescu” 

Reșița 

LIMBA GERMANĂ  
MODERNĂ 

naţională DAMȘEA ALEXANDRA II 
PROIECT 

 

2 PANICI TIIANA VIII 
Liceul Teoretic 

„Diaconovici-Tietz” 
Reşiţa 

LIMBA  MATERNĂ 
GERMANĂ  

naţională 
CHWOIKA SONIA-

MARIA 
 

II 
PROIECT 

 

3 ILE TIANA IX 
Liceul Teoretic 

„Diaconovici-Tietz” 
Reşiţa 

LIMBA  MATERNĂ 
GERMANĂ  

naţională 
CHWOIKA SONIA-

MARIA 
 

II 
PROIECT 

 

4 
PĂUN DAVID 

STEPHAN 
XI 

Liceul Teoretic 
„Diaconovici-Tietz” 

Reşiţa 

LIMBA  MATERNĂ 
GERMANĂ  

naţională 
CHWOIKA SONIA-

MARIA 
 

II 
PROIECT 

 

5 
VINSCH I. 

CAROL 
VII 

Școala        
Gimnazială Gîrnic 

LIMBA  MATERNĂ 
CEHĂ 

naţională 
SKOREPA PETR, 
BOUDA IOSIF 

II 
9,90 

 

6 
BOUDA Ş. 

CRISTINA ANI 
VIII 

 

Școala Gimnazială 
„J.A. Komensky” 

Sfânta Elena 

LIMBA  MATERNĂ 
CEHĂ 

naţională 
SKOREPA PETR, ROCH 

FRANCISC 
II 

9,60 
 

7 
MUSELIN P. 

MATEO-
ROBERT 

VII 
 

Școala Gimnazială 
Clocotici 

LIMBA  MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională LUCACELA B. MARIAN 
II 

9,50 
 

8 
MIHĂILĂ G. 

IVANA MARIKA 
 

VIII 
 

Liceul Teoretic 
Bilingv Româno-
Croat Carașova 

LIMBA  MATERNĂ 
CROATĂ  

naţională 
DOGARIU MARIA 

 

II 
9,50 

 
 

9 
VLASICI P. 

IVANA-ANA 
VIII 

Școala Gimnazială 
Clocotici 

LIMBA  MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională LUCACELA B. MARIAN 
II 

9,50 
 

10 
DESPOTOVICI 

DEIANA 
X 

Liceul Tehnologic 
„Clisura Dunării” 
Moldova Nouă 

LIMBA  MATERNĂ 
SÂRBĂ  

naţională NOVACOVIC VERA 
II 

9,65 
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11 

Corul 
ALLEGRETTO 

V-
VIII 

Liceul de Arte 
„Sabin Păuţa” 

Reşiţa 
COR naţională 

MOLDOVAN 
EMANUELA 

II  

12 CEGA LĂZĂRICĂ XII 
Liceul de Arte 
„Sabin Păuţa” 

Reşiţa 

MUZICĂ VOCALĂ, 
INSTRUMENTALĂ 

SI STUDII 
TEORETICE 
MUZICALE 

naţională BREŞNENI EREMIA II Fagot 

 
Locul III  - 9 PREMII 

 

Nr. crt 
Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clas
a 

Unitatea de 
învăţământ 

Competiţia 
şcolară 

Etapa  
Profesorul/profesorii 

care a/au pregătit 
elevul 

Rezultate     Obs. 

1 
MAȘEC I. PETR 

VII 
 

Școala Gimnazială 
„J.A.Komensky 

Sfânta Elena 

LIMBA  
MATERNĂ CEHĂ 

naţională 
SKOREPA PETR, ROCH 

FRANCISC 
III 

9,75  

2 
CUNA A. 
ŞTEFAN 

VIII 
 

Școala Gimnazială 
„J.A.Komensky 

Sfânta Elena 

LIMBA  
MATERNĂ CEHĂ 

naţională 
SKOREPA PETR, ROCH 

FRANCISC 
III 

9,40  

3 
CHEDA G. ANKA 

DENNISA 
 

VII 
 

Liceul Teoretic 
Bilingv Româno-
Croat Carașova 

LIMBA  
MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională 
MIȘTOIU ALINA III 

9,10  

4 
MILOȘ M. ANCA 

BIANCA 
 

VIII 
 

Liceul Teoretic 
Bilingv Româno-
Croat Carașova 

LIMBA  
MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională 
DOGARIU MARIA III 

9,35  

5 
STOICOVICI 

DAIANA VII 
Liceul Tehnologic 
„Clisura Dunării” 
Moldova Nouă 

LIMBA  
MATERNĂ SÂRBĂ  

naţională 
IANOȘEVICI GIOCA III 

9,05  

6 
MILANOVICI 
ALEXANDRA XI 

Liceul Tehnologic 
„Clisura Dunării” 
Moldova Nouă 

LIMBA  
MATERNĂ SÂRBĂ  

naţională 
NOVACOVIC VERA III 

9,20  

7 
ANGHEL 

ALEXANDRU 
VII 

Colegiul National 
Mircea Eliade 

Reşiţa 

STIINTE  
SOCIO-UMANE 

naţională FERCEA GHIORGHITA III 
- 

Cultură 
civică 

8 
VOIN VALENTIN 

VIII 
Colegiul National 
„Mircea Eliade” 

Reşiţa 

STIINTE  
SOCIO-UMANE 

naţională 
FERCEA GHIORGHITA III - 

Cultură 
civică 

9 
GAVRILOVICI 

DIDRAGA 
ESTERA 

XII 
Colegiul National 

C.D. Loga 
Caransebeş 

STIINTE  
SOCIO-UMANE 

naţională CLIPA CECILIA III 
Psihologia 
educaţiei 

 
Mențiune / Premiu special - 32 PREMII 

 

Nr. crt 
Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clas
a 

Unitatea de 
învăţământ 

Competiţia 
şcolară 

Etapa  
Profesorul/profesorii 

care a/au pregătit 
elevul 

Rezultate     Obs. 

1 
CIOBANU S. D. 

DARIA 
ANDREEA 

 
 V 

Liceul „Hercules” 
Băile Herculane 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ 
naţională 

 
CIOBANU ILEANA 

91,5 puncte 
Menţiune   

2 
PĂUN DAVID 

STEPHAN 
XI 
 

Liceul Teoretic 
„Diaconovici-Tietz” 

Reşiţa 

LIMBA  
MATERNĂ 
GERMANĂ  

naţională 
CHWOIKA SONIA-

MARIA 
Menţiune 

9,20  

3 
CUNA Ş. 
SOFINKA 

VII 
 

Școala Gimnazială 
Gîrnic 

LIMBA  
MATERNĂ CEHĂ 

naţională 
SKOREPA PETR, 
BOUDA IOSIF 

Menţiune 
9,60 

 

4 
BANAC M. 
IZABELA-
MIHAELA 

VII Școala Gimnazială 
Lupac 

LIMBA  
MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională 
LUCACELA G. MARIAN Mențiune 

8,80  

5 
DOMĂNEANȚ 

M. GHEORGHE -
PETRU 

VII 
 

Școala Gimnazială 
Clocotici 

 

LIMBA  
MATERNĂ 
CROATĂ  

naţională 
LUCACELA B. MARIAN Mențiune 

8,70  

6 
ȘERA G. 

GHEORGHE 
VII 

 
Școala Gimnazială 

Lupac 
LIMBA  

MATERNĂ 
CROATĂ 

naţională 
LUCACELA G. MARIAN Mențiune 

8,50  

7 
LAȚCHICI N. 

MARIA 
IADRANCA 

VIII Școala Gimnazială 
Lupac 

LIMBA  
MATERNĂ 
CROATĂ  

naţională 
LUCACELA G. MARIAN Mențiune 

8,60  

8 VLAICI DIANA VII 
Școala Gimnazială 

„Atanasie 
Cojocaru” Pojejena 

LIMBA  
MATERNĂ SÂRBĂ  

naţională MILENOVICI OZREN 
Mențiune 

9,00 
 

9 
SIMONOVICI 

MILITA 
VIII 

Școala Gimnazială 
„Borislav Cristici” 

Belobreșca 

LIMBA  
MATERNĂ SÂRBĂ  

naţională MILENOVICI OZREN 
Mențiune 

9,20 
 

10 
MILANOVICI 

IOVANA 
IX 

Liceul Tehnologic 
„Clisura Dunării” 
Moldova Nouă 

LIMBA  
MATERNĂ SÂRBĂ  

naţională NOVACOVIC VERA 
Mențiune 

8,90 
 

11 
BRĂTAN RAREȘ 

IONUȚ 
IX Colegiul Naţional 

„Traian Lalescu" 
Reşiţa 

LIMBA 
GERMANĂ 
MODERNĂ 

naţională DAMȘEA ALEXANDRA Mențiune  
(eseu) 

12 
PRISĂCARIU 

ANDREI 
X Colegiul Naţional 

„Traian Lalescu" 
Reşiţa 

LIMBA 
GERMANĂ 
MODERNĂ 

naţională DAMȘEA ALEXANDRA Mențiune  
(proiect) 

13 
NEGRU 

CLAUDIU 
GABRIEL 

IX 
Colegiul Naţional 
„Traian Lalescu" 

Reşiţa 
FIZICĂ naţională DOXAN ADRIAN 

Menţiune de 
onoare  

Distincţi
e SRF 
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14 

MÎŢU  I.A. 
VLAD-IONUŢ 

 V Şcoala Gimnazială 
Nr. 7 Reşiţa 

EDUCAȚIE 
TEHNOLOGICĂ 

naţională POMOJA ILEANA 
Menţiune  

15 
LAITIN   P. 

PETRU-IONUŢ 
XI 

Liceul Tehnologic 
„Trandafir Cocârlă" 

Caransebes 

MECANICĂ 
 

naţională 
POIANA DINU IACOB, 

VÂNTU LUMINȚA, 
SIMERIA TRAIAN 

Mențiune  

16 
BADELIŢĂ  L. 

TIMOTEI 
GABRIEL 

XI 
Colegiul Tehnic 
Cărăşan Resita 

CONSTRUCŢII, 
INSTALAŢII ŞI 

LUCRĂRI PUBLICE 
naţională 

MANU FELICIA, ON 
GEORGETA 

Mențiune  

17 
BUGA ANDRU 

MIHAI 
VII 

Colegiul Național 
„Traian Lalescu” 

Reșița 
MATEMATICA naţională BEJAN OTILIA 

Medalie de 
bronz 

 

18 
CIOBANU 

ALEXANDRA 
ELENA 

 
XII 

Colegiul Naţional 
„Traian Lalescu” 

Reşiţa 

LIMBA ŞI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ 
naţională 

 
IVAN ELENA 

99,5 puncte 
Premiu 
special 

 

19 
DAVIDESCU-
FILIP OLIVIA-
ALEXANDRA 

VIII Şcoala Gimnazială 
Nr. 9 Reşiţa 

„LECTURA CA 
ABILITATE DE 

VIAŢĂ” 
naţională 

HOPOTĂ MIHAELA 91,5 puncte 
Premiu 
special 

 

20 
STAN MICHELLE VII Colegiul National 

„Traian Lalescu” 
Reșița 

LIMBA 
FRANCEZĂ  
MODERNĂ 

naţională 
RADOVAN CAMELIA Premiu 

special  

21 
MILOS 

MADALINA 
VIII Liceul Teoretic 

„General 
Dragalina” Oravița 

LIMBA 
FRANCEZĂ  
MODERNĂ 

naţională 
DUCA OANA Premiu 

special  

22 
LINTA IASMINA X Colegiul National 

„Traian Lalescu” 
Reșița 

LIMBA 
FRANCEZĂ  
MODERNĂ 

naţională 
RADOVAN CAMELIA Premiu 

special  

23 
MALYAR 
CRISTINA 

XII Colegiul National 
„Traian Lalescu” 

Reșița 

LIMBA 
FRANCEZĂ  
MODERNĂ 

naţională 
RADOVAN CAMELIA Premiu 

special  

24 

 
ANGHEL 

ALEXANDRU 
 

VII 

 
Colegiul National 
„Mircea Eliade” 

Reşiţa 
 

STIINTE  
SOCIO-UMANE 

naţională FERCEA GHIORGHITA 

Premiul 
Institutului 

Român 
pentru 

Drepturile 
Omului 

 

25 
ANGHEL 

ALEXANDRU 
VII 

Colegiul National 
„Mircea Eliade” 

Reşiţa 

STIINTE  
SOCIO-UMANE 

naţională FERCEA GHIORGHITA 
Premiu 
Special 

 

26 

VOIN VALENTIN 
 

VIII 

 
Colegiul National 
„Mircea Eliade” 

Reşiţa 
STIINTE  

SOCIO-UMANE 
naţională 

FERCEA GHIORGHITA Premiul 
Institutului 

Român 
pentru 

Drepturile 
Omului 

 

27 

VOIN VALENTIN 

VIII 

Colegiul National 
„Mircea Eliade” 

Reşiţa 

STIINTE  
SOCIO-UMANE 

naţională 

FERCEA GHIORGHITA Premiu 
special  

28 

MERGEA 
SERGIU-

OCTAVIAN 

VIII Școala Gimnazială 
„Mihai Peia” Reșița GEOGRAFIE naţională 

MERGEA FLORENTIN Premiu 
special  

29 
CODEA 

ERMIONI 
X Liceul Bănățean 

Oțelu Roșu 
GEOGRAFIE naţională 

CUBIN ADINA-
LUCIANA 

Premiu 
special 

 

30 

GAVRILIU 
EMILIA 

VIII Liceul Tehnologic 
„Clisura Dunării” 
Moldova Nouă 

RELIGIE 
ORTODOXĂ 

naţională 

MĂRCULESCU 
CLAUDIA 

Premiu 
special  

31 

BEZEGHEANU 
OANA 

VALENTINA 

XII Colegiul  Naţional 
„Traian Lalescu” 

Reşiţa 

RELIGIE 
ORTODOXĂ 

naţională 

CHIOSA NICOLAE Premiu 
special  

32 
MITRUŞ  V. 
ANDREEA 
BIANCA 

 VI Şcoala Gimnazială 
Nr. 7 Reşiţa 

EDUCAȚIE 
TEHNOLOGICĂ 

 
naţională POMOJA ILEANA 

Premiu 
special  

 

 
 

 

Reiterăm ideea că un obiectiv major al 
Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin este 
susținerea și încurajarea PERFORMANȚEI.  Considerăm 
că toate aceste  rezultate / premii reprezintă unități de 
măsură ale efortului elevilor și cadrelor didactice din 

judeţul Caraș-Severin pentru obținerea 
PERFORMANȚEI ȘCOLARE. 

 
Prof. ION MOATĂR                                                                                         

Inspector Școlar pentru Educație fizică  
și Activități Educative  
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

EVALUAREA COMPETENŢELOR 
PRIN PRACTICĂ LA LOCUL DE 

MUNCĂ 
 

În noua lume educaţională în care ne regăsim, 
evaluarea poate adopta numeroase forme şi s-ar putea 
spune că, cu cât sunt mai variate metodele de evaluare, 
cu atât evaluarea este mai corectă pentru elev. Ca 
profesori, avem tendinţa să considerăm că cel mai 
important lucru pe care îl facem pentru elevii noştri 
este să le predăm, însă, de fapt, cea mai importantă 
activitate este cea de evaluare a muncii acestora. 
Pentru că notele finale ale elevilor şi, ca urmare, cariera 
lor, depind de evaluări. Uneori se presupune în mod 
automat că acele persoane desemnate să lucreze în 
calitate de profesori pot preda şi, implicit, pot evalua 
activităţile elevilor. Aşa cum procesul de predare este 
public, iar profesorii primesc feedback în privinţa 
calităţii predării, chiar şi fără feedback deliberat, 
evaluarea este o activitate diferită. Foarte rar există o 
persoană care să observe profesorul atunci când acesta 
planifică şi desfăşoară evaluarea. Un avantaj al evaluării 
poate fi feedback-ul obţinut de elevi în privinţa 
performanţei lor, O parte a procesului de învăţare 
presupune ca elevii să fie capabili să înveţe din greşeli, 
ca şi din succese. 
 
De ce evaluare? 

Există numeroase motive pentru a evalua 
performanţa elevilor, dar nu toate sunt bune: 

• În prezent, oamenii sunt angajaţi sau numiţi 
într-un post pe baza calificărilor pe care le deţin. 

• Elevii au nevoie de feedback. 
• Profesorii au nevoie de feedback, astfel încât 

să îşi poată adapta metodele de predare sau adopta 
altele noi.  

• Evaluarea este adesea motivul principal care îi 
determină pe elevi să studieze serios.  
 
Avantajele practicii la locul de muncă şi ale evaluării 
acesteia 

• Practica la locul de muncă este importantă, de 
exemplu nimeni nu doreşte să îşi dea maşina pe mâna 
unui mecanic care deţine cel mai înalt nivel de 
cunoştinţe teoretice, însă ale cărui abilităţi practice 
sunt reduse. Angajatorii pot dori să cunoască şi 
calitatea activităţilor practice desfăşurate de elevi (nu 
numai cât de bune sunt notele obţinute de aceştia).  
Practica la locul de muncă presupune învăţare din 
experienţă. Evaluarea practicii la locul de muncă îi ajută 
pe elevi să desfăşoare aceste activităţi mai serios, cu 
mai mult spirit critic.  
 
Dezavantajele practicii la locul de muncă şi ale 
evaluării acesteia 

• Practica la locul de muncă este dificil de 
evaluat. Este o tendinţă, dar este greşită, pentru că este 
mai uşor să evaluezi rezultatele finale ale activităţilor 

practice decât procesele şi abilităţile implicate în 
obţinerea acestora. Poate fi dificil să se convină asupra 
criteriilor de evaluare a abilităţilor practice. Adesea, 
există mai multe metode de a îndeplini corespunzător 
o sarcină, iar acestea impun o serie de criterii de 
evaluare alternative. Faptul că elevii sunt observaţi îi 
poate inhiba în desfăşurarea activităţilor.  
 
Evaluarea activităţilor practice 

Activităţile practice sunt adesea mai dificil de 
evaluat. Uneori profesorii evaluează raportul privind 
activităţile practice elaborate de elev, şi nu activităţile 
în sine. Aceasta poate implica numai constatarea 
calităţii produsului final al activităţilor practice, dar nu 
şi a activităţilor în sine. Evaluarea competenţei şi a 
experienţei practice necesită o planificare atentă 
pentru a avea eficienţa scontată. Iată câteva principii 
de care să ţineţi cont:  

• Trebuie să se înţeleagă clar de ce se evaluează 
activităţile elevilor: pentru a le oferi acestora feedback, 
în scopul de a le facilita dezvoltarea?; pentru a asigura 
recunoaşterea competenţei lor? ; pentru a contribui la 
nota finală?  

• Trebuie să se înţeleagă clar ce anume se va 
evalua. Din moment ce evaluarea competenţei şi a 
experienţei practice vizează în general abilităţile 
practice, nu cunoştinţele teoretice, trebuie explicat clar 
ce anume competenţe vor fi evaluate.  

• Trebuie înţeles scopul general al evaluării. Este 
important să existe o corelaţie între metodele de 
evaluare şi abilitatea care este evaluată. 

• Trebuie să vă asiguraţi că elevii cunosc 
modalitatea de evaluare şi criteriile conform cărora vor 
fi evaluaţi. Evident, aceste criterii trebuie să fie atent 
alese, astfel încât să corespundă contextului sau 
mediului în care se desfăşoară activitatea. 
 
Competenţa 

Descriptorii competenţei, în funcţie de care sunt 
structurate toate cursurile bazate pe competenţe, 
diferă de obiectivele educaţionale convenţionale sub 
mai multe aspecte:  

• Sunt special concepuţi pentru a răspunde 
nevoilor domeniului industrial sau comercial. 

• Aproape întotdeauna au o bază mai generală 
decât obiectivele convenţionale sau rezultatele 
învăţării. 

• Acoperă o gamă largă de abilităţi care în 
general depăşesc graniţele convenţionale ale 
domeniului. 

• În general sunt mai precis articulate decât 
obiectivele educaţionale convenţionale şi 
competenţele şi includ trei componente de bază: 

Precizarea competenţei care trebuie dezvoltată    
(Competenţa) 

Precizarea condiţiilor de aplicabilității (Contextul 
general şi condiţiile în care trebuie dezvoltată 
competenţa) 
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Un set de criterii de performanţă (Colectarea 

dovezilor necesare pentru a demonstra că respectiva 
competenţă a fost dobândită) 
 
Evaluarea competenţei 

Evaluarea competenţei diferă de evaluarea 
obişnuită după cum urmează: Presupune criterii de 
performanţă clare, care precizează exact ce se aşteaptă 
din partea elevului.  

• În general, evaluarea se desfăşoară numai pe 
criterii de “competenţă”.  

• Pentru a absolvi un curs bazat pe competenţe, 
elevul trebuie să demonstreze dobândirea tuturor 
criteriilor de performanţă. 

Toate cursurile bazate pe competenţe includ 
întotdeauna aranjamente prin care elevii pot repeta 
orice elemente pentru care nu au atins standardele 
impuse.  
 
Metode de evaluare bazată pe competenţe  

Evaluarea bazată pe competenţe se axează pe 
activităţi practice de diferite tipuri, iar evaluarea tinde 
să implice un proces şi în general presupune o formă de 
evaluare continuă.  

Metodele de evaluare utilizate sunt în general 
bazate pe activităţi şi implică: 

• Evaluarea continuă a activităţilor practice la 
locul de muncă.  

• Testarea abilităţilor de toate tipurile.  
• Performanţele elevilor în studii de caz, 

exerciţii de simulare şi situaţii de joc de rol.  
• Teme şi proiecte de toate tipurile. 
• Derularea unor proiecte practice sau de 

documentare. 
• Abordarea unor probleme reale sau simulate. 
• Înfiinţarea unei afaceri. 
• Crearea unor portofolii cuprinzând dovezi 

privind competenţele.  
 
Planificarea evaluării bazate pe competenţe  

În primul rând este necesar să cunoaşteţi în 
detaliu şi să fiţi familiarizaţi cu respectivul curs, în ceea 
ce priveşte strategia de evaluare, procedurile etc. 
Planificaţi numărul de contacte cu clasa, astfel încât să 
puteţi identifica oportunităţi adecvate de evaluare. 
Este important să ştiţi numărul elevilor implicaţi şi 
modul în care vor fi grupaţi. Trebuie determinate orice 
cerinţe speciale ale elevilor, individual, de exemplu 
dislexie, tulburări de vedere etc. De asemenea, 
verificaţi ce alte evaluări vor trebui să susţină elevii, 
astfel încât să nu fie suprasolicitaţi, iar activităţile de 
evaluare să fie uniform distribuite. 
 
Strategia de evaluare 

Toate elementele unui curs bazat pe competenţe 
trebuie să fie astfel alese încât să vă asiguraţi că toate 
activităţile elevului sunt pe deplin integrate cu 
procedurile de evaluare. Asiguraţi-vă că dispuneţi de 
toate resursele necesare bunei desfăşurări a evaluării, 
inclusiv colegi şi personal de sprijin. Efectuaţi testarea 

preliminară a procedurii alese, dacă este cazul. Faceţi 
totul pentru a contribui la eficacitatea educaţională şi 
eficienţa operaţională a procesului de evaluare. 
Reduceţi oportunităţile de comportament nedorit din 
partea elevilor, de exemplu: copiatul, plagiatul etc. 
 
Efectuarea evaluării 

Asiguraţi-vă că elevii cunosc dinainte strategia 
evaluării, inclusiv momentul, locul, modalitatea şi 
criteriile evaluării. Dacă fiecare element al programului 
de evaluare corespunde planului, atunci elevii nu au 
nici un argument să depună contestaţie pentru 
procedură incorectă. Evaluările bazate pe competenţe 
pot fi foarte solicitante şi pot necesita mult timp. 
 
Înregistrarea rezultatelor 

Natura cumulativă a evaluării bazate pe 
competenţe presupune utilizarea unui sistem de 
înregistrare a rezultatelor. Aceasta se poate face 
folosind o listă de verificare, ori manual ori electronic.  
 
Feedback-ul elevului 

Feedback-ul elevului ar trebui să implice două 
aspecte:  

• Toată clasa primeşte feedback privind orice 
aspecte generale rezultate din evaluare. 

• Feedback detaliat pentru fiecare elev, privind 
modul în care s-a descurcat; de asemenea, trebuie să li 
se explice elevilor de ce şi unde au greşit în orice 
situaţie în care nu au reuşit să demonstreze că au 
dobândit competenţa respectivă şi ce trebuie să facă 
pentru a remedia situaţia data viitoare. 

Sugestii pentru evaluarea activităţilor 
practice  

• Discutaţi ideile legate de evaluare cu colegii 
dumneavoastră. 

• Păstraţi note pentru procese.  
• Implicaţi parteneri sociali în procesul de 

evaluare.  
• Determinaţi-i pe elevi să aprecieze cât de bine 

au înţeles sarcina.  
• Evaluaţi activitatea practică în sine, ca şi 

produsul final.  
• Cereţi-le elevilor să includă în rapoartele lor 

răspunsul la întrebarea: “Data viitoare ce aţi face 
altfel?”  

• Proiectaţi produsul corespunzător.  
• Planificaţi meticulos activităţile de evaluare, 

vă va scuti de multe eforturi ulterior. 
• Explicaţi clar elevului criteriile de evaluare.  
• Specificaţi clar ce abilităţi se evaluează, când, 

unde şi cum.  
• Includeţi în programul de evaluare 

posibilitatea de a repeta evaluări. 
• Ţineţi cont în planificare de orice cerinţe 

speciale, la nivel individual.  
• Planificaţi cu meticulozitate resursele 

necesare. 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

PROMOVAREA DE PROIECTE 
INTERNE ȘI EXTERNE ȘI ROLUL 

ACESTORA ÎN SPORIREA 
CALITĂȚII ACTULUI DIDACTIC 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că 

„oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, 
orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă 
materia este prezentată „într-o formă mai simplă, 
astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă 
uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”.  

 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară 

realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber, în care viaţa 
capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, 
pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

 
Educaţia extracurriculară realizată dincolo de 

procesul de învăţământ îşi are rolul şi locul bine stabilit 
în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin 
activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi 
cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii.  

 
Activitatea privind educația prin activități 

extrașcolare și extracurriculare coordonată de 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin a avut ca 
obiectiv de bază necesitatea consolidării unui set de 
valori stabile și coerente, care să determine la toți 
actorii educației conduite favorabile unui stil de viață 
sănătos, mental, emoțional, fizic și socio-moral. 

 
În anul 2015, această activitate s-a concretizat 

prin derularea unui număr de 139 de proiecte la nivel 
local (CAEL), 160 de proiecte cuprinse în Calendarul 

activităților educative județene, 25 de proiecte 
cuprinse în Calendarul activităților educative regionale 
și interjudețene și 4 proiecte naționale aprobate în 
Calendarul activităților educative naționale (1 în 
domeniul cultural-artistic, 1 în domeniul sport și 2 în 
domeniul tehnic). 

 
Pentru anul școlar 2015-2016 au fost propuse 

pentru a fi cuprinse în CAEN un număr de 8 proiecte ale 
școlilor din județul nostru, pentru CAER 23 proiecte, 
pentru CAEJ 168 proiecte, iar pentru CAEL 160 proiecte. 

 
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 

educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul 
acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii 
se autodisciplinează.  

 
Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai 
frumos obiectivul principal al școlii: pregătirea copilului 
pentru viaţă. Proiectele și activităţile extraşcolare 
influențează și potențează calitatea actului didactic 
prin dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea 
de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 
Participarea la Proiectele Erasmus+ îi ajută pe 

elevi și profesori să se dezvolte personal și profesional, 
să ia contact cu alte culturi și sisteme educaționale, 
personalul didactic și didactic auxiliar având acces la 
formare continuă în context european. 

 
În semestrul I al anului școlar 2015-2016 au fost în 

derulare 12 proiecte Erasmus+, două dintre acestea 
finalizându-se pe parcursul semestrului. Majoritatea o 

• Încercaţi să eliminaţi posibilităţile de a vă 
confrunta cu comportamente nedorite din partea 
elevilor. 

• Utilizaţi un model sigur de înregistrare a 
rezultatelor.  
 
Bibliografie: 
http://www.tvet.ro 

Prof. RODICA VESA 
Director Colegiul Tehnic Reșița 
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Nr. 
crt. 

Denumire proiect 

Unitatea de 
învățământ 
inițiatoare/ 
beneficiară 

Programul de 
finanțare/Axa prioritară 

sau Măsura 

Perioada de 
implementare 

1. 
Noi abilități și competențe 
pentru noi locuri de muncă 
pe piața europeană 

Colegiul Tehnic 
Reșița 

2014-1-RO01-KA102-
000239 / 24.10.2014 
 

2014-2015 
 

2. 

Mobilități educaționale, 
oportunități de integrare 
pe piața muncii pentru 
absolvenții din domeniul 
textil 

Colegiul Tehnic 
Cărășan Reșița 2014-1-RO01-KA102-

000191 / 05.11.2014 
 

2014-2015 
 

3. 
Experiența europeană - 
drum deschis către formare 
și perfecționare 

Liceul Bănățean  
Oțelu Roșu 

2014-1-RO01-KA102-
000823 / 06.11.2014 
 

2014-2016 
 

4. 
Formare profesională de 
calitate prin mobilități 
europene 

Colegiul Economic al 
Banatului Montan 

Reșița 

2014-1-RO01-KA102-
000954 /08.10.2014 
 

2014-2016 
 

5. 
Building Today the Careers 
of Tomorrow 

Colegiul Național 
Mircea Eliade Reșița 

2014-1-RO01-KA201-
002437 / 24.11.2014 
 

2014-2016 
 

6. 

Eurocalificarea - drum 
deschis către o carieră de 
succes pe piața europeană 
a muncii 

Liceul Bănățean  
Oțelu Roșu 

2015-1-RO01-KA102-
014414/02.10.2015 
 

2015-2016 

7. 
Formare pentru viitor - 
formare pentru tehnologii 
inovative în sectorul auto 

Liceul Tehnologic 
Trandafir Cocârlă 

Caransebeș 

2015-1-RO01-KA102-
014793/ 22.10.2015 

2015-2017 
 

8. 
Erasmus+ Cariera Duală de 
Succes în Sport 

Liceul Teoretic 
Traian Vuia Reșița 

2015-1-RO01-KA102-
014853/ 13.10.2015 
 

2015-2016 
 

9. 
Worth- spreading 
European Games Aid 
Mainstream Education 

Liceul Teoretic 
Traian Vuia Reșița 

2015-1-RO01-KA219-
014992/ 27.10.2015 
 

2015-2016 
 

10. 
Patterns of Life - From a 
Different Past to a 
Common Future 

Liceul Teoretic 
Diaconovici-Tietz 

Reșița 

2015-1-AT01-KA219-
004955/05.11.2015 
 

 

11. Just read! Po prostu czytaj! 
Școala Gimnazială  

Nr. 2 Reșița 

2015-1-PL01-KA219-
016555/07.10.2015 
 

2015-2016 

12. 
Predau cu plăcere, învăț 
eficient 

Grădinița cu Program 
Prelungit Floarea-

Soarelui Reșița 

2015-1-RO01-KA101-
014497/   21.09.2015 
 

2015-2016 
 

 

Prin participarea la proiectele de mobilitate în 
domeniul formării profesionale (VET), elevii au  

dobândit abilităţi, cunoştinţe teoretice şi competenţe 
tehnice în domeniul de calificare, şi-au  dezvoltat 

reprezintă proiectele de mobilitate în domeniul 
formării profesionale (VET), în număr de 8, celelalte 4 
fiind proiecte de parteneriat strategic: 
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competenţe legate de ergonomia locului de muncă,  au  
învăţat să interacţioneze cu alte persoane; şi-au lărgit 
orizontul spiritual și cultural; şi-au dezvoltat abilităţile 
de comunicare într-o limba străină. S-au dezvoltat 
relaţii interpersonale bazate pe respect şi consideraţie 
între elevi, elevi - profesori, elevi-mentor/tutore, 
datorită activităţilor în care au fost  implicaţi în cadrul 
proiectelor. Participanţii au acumulat experienţe noi în 
timpul desfăşurării activităţilor din proiect şi au oferit 
exemple de bună practică pentru ceilalţi elevi din 
unitatea de învățământ. 

Competențele obținute prin participarea la 
proiect vor deschide drumul către integrarea mai facilă 
a acestor elevi în societate şi, de asemenea, vor ajuta 
considerabil la creşterea stimei de sine, a încrederii în 
propriul potenţial şi, nu în ultimul rând, vor crea 
premisele unei mai facile inserții pe piața forței de 
muncă.  

Impactul activităților de formare în cadrul 
proiectelor de mobilitate în domeniul educației școlare 
asupra cadrelor didactice se reflectă în: accesul la o 
gamă variată de material și familiarizarea cu noi 
abordări didactice ale procesului instructiv-educativ; 
refleția critică asupra propriilor de abordare a actului 
didactic; promovarea dimensiunii europene în educația 
elevilor prin proiectarea unor activități atractive care să 
răspundă nevoilor de formare a acestora ca viitori 
cetățeni; deschiderea unor noi perspective în carieră. 

În plan instituțional, participarea la proiecte 
europene crește prestigiul şcolii în context local / 
județean / național, conferă un plus de atractivitate 
specializărilor cuprinse în oferta educațională a școlii, 
deschide perspective noi pentru parteneriate viabile cu 
parteneri externi, motivează cadrele didactice din 
şcoală pentru accesarea fondurilor europene, iar 
experienţa acumulată va duce la creşterea calităţii 
actului educațional. 

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/138176, cu titlul 
Practica și consilierea școlară- Instrumente eficiente 
pentru orientarea în carieră a tinerilor, derulat în 
perioada 2014-2015, cu beneficiar Inspectoratul Școlar 
Județean Caraș-Severin, a avut Conferința finală în data 
de 26 noiembrie 2015. Proiectul a avut ca obiectiv 
general sprijinirea elevilor din învăţământul 
preuniversitar – anii terminali – în tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă, prin dezvoltarea competenţelor practice 
ale acestora. Rezultatele proiectului s-au materializat 
în: dezvoltarea, adaptarea, promovarea și furnizarea 
serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru 
sprijinirea a 480 elevi în tranziția de la școală la viața 
activă; creșterea relevanței rezultatelor învățării 
dobândite la locul de muncă prin organizarea 
interactivă de stagii de practică pentru 420 de elevi; 
dezvoltarea și promovarea parteneriatelor între școli și 
agenții economici, în vederea facilitării tranziției de la 
școală la viața activă; dezvoltarea abilităților și 
competențelor practice a 60 de elevi prin metoda 
inovativă de învățare firma de exercițiu. 

Se află în implementare, până în luna octombrie 
2016, proiectul La școală pentru comunitatea noastră, 
proiect derulat prin Programul RO10 - CORAI, finanţat 
de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul 
Român de Dezvoltare Socială,  având ca beneficiar 
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și partener 
Asociatia ActiveWatch.  

Proiectul a avut ca obiectiv general cresterea 
frecvenței școlare și îmbunătățirea șanselor de acces 
pe piața muncii a tinerilor din zona defavorizată Anina 
- Bozovici din județul Caraș-Severin, obiectivele 
specifice vizând:  

 creșterea abilităților de viață și dezvoltarea 
soft skill-urilor necesare accesării pieței 
muncii în meserii similare celor din categoria 
turismului, pentru 200 de tineri, prin 
înființarea a câte unui Club al tinerilor în 
fiecare dintre cele două localități în care se 
implementează proiectul și desfășurarea de 
activități care să corespundă specificului local 
și interesului tinerilor; 

  dezvoltarea abilităților pentru minim 20 de 
profesori, pentru utilizarea metodelor de 
predare adaptate particularităților tinerilor în 
situații de risc, în vederea creșterii 
atractivității școlare, prin derularea unui 
program de formare care vizează dezvoltarea 
de curriculum adaptat; 

 creșterea implicării părinților în viața școlară a 
tinerilor din cele două localități prin 
includerea a minim 20 de părinți în activitățile 
proiectului și prin dezvoltarea unor 
mecanisme de informare și conștientizare 
pentru minim 20 de părinti plecați în 
străinătate în ceea ce privește frecvența 
școlară și dificultățile cu care se confruntă 
copiii lor, elevi ai liceelor. 

 
Promovarea și implementarea de proiecte 

reprezintă premiza și, totodată, spaţiul aplicativ care 
permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în procesul 
instructiv-educativ, dezvoltă gândirea critică şi 
stimulează implicarea elevilor în actul decizional în 
contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o 
simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea 
comportamentală, care îndeobște conduce și spre 
creșterea calității actului educațional. 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de 
azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, 
să-i învăţăm să se adapteze.”  

 Maria Montessori –Descoperirea copilului 
                                                                                                             

Inspector școlar prof. SIMONA VOIN 
Inspector școlar prof. ION MOATĂR 

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin 
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DESPRE EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN 

TERMENI SMART 
 
Avem un curriculum preșcolar centrat pe copil și 

pe dezvoltare de comportamente.  
A fost primul segment de învățământ 

preuniversitar la care s-a schimbat programa școlară și 
care a oferit o abordare integrată a demersului 
didactic, o abordare holistică a activităților liber alese, 
a domeniilor experiențiale și a activităților de 
dezvoltare personală. Oportunitate ideală oferită 
cadrelor didactice din învățământul preșcolar pentru 
creativitate și originalitate în ceea ce privește 
conceperea demersului didactic.  

Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că încă 
predomină metodele didactice tradiționale, încă 
predomină predarea expozitivă în detrimentul celei 
activ-participative, interactive; încă există tendința de 
a-i pune pe copii să memoreze mecanic, să reproducă 
întocmai  modelul educatoarei, să rezolve cât mai 
multe ”fișe”. 

Consider că toate aceste aspecte trebuie 
eliminate din practica la clasă și aceasta se poate realiza 
printr-o altfel de abordare, de tip SMART, dacă vrem să 
oferim o educație corelată cu exigențele prezentului, 
performantă, dar mai ales funcțională și care să ofere 
integrarea cât mai facilă și eficientă a copiilor în școală, 
iar mai apoi în societate. 
Un exemplu în acest sens ne-a fost prezentat recent 

de Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea Soarelui” 

din Reșița, implicată într-un proiect transfrontalier – 

”SMART CHILDREN NETWORK-SMART  

(1286), implementat prin Programul IPA de 
Cooperare Transfrontalieră  România - Republica 
Serbia”, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondurile 
Structurale și cofinanțat de cele două state membre 
participante în program. Scopul proiectului este 
”Îmbunătățirea abilităților intelectuale ale copiilor și 
identificarea timpurie a copiilor supradotați.” Cu acest 
prilej, în cadrul proiectului a avut loc un curs de formare 
a cadrelor didactice din unitatea de învățământ - 
Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea Soarelui” din 
Reșița.  

Formatorul, d-nul dr. Ranko Rajovic, membru al 
MENSA Internațional și partener în acest proiect, 
împreună cu o echipă de experți au susținut un 
program de învățare eficientă care ne-a oferit 
oportunitatea de a privi actul educațional din 
învățământul preșcolar dintr-o altă perspectivă. Una 
atractivă, eficientă, interactivă, aplicabilă, dar mai ales 
funcțională! 

Caracteristica de bază a programului este aceea 
de a oferi o modalitate de schimbare a metodelor de 
lucru cu copiii, prin care să se dezvolte nivelul 
abilităților intelectuale, atenția și concentrarea, 
coordonarea mișcărilor, dezvoltarea mobilității, viteza 
gândirii și dezvoltarea capacității de a extrage concluzii, 
gândirea divergentă (flexibilitate, fluență, originalitate, 
sensibilitate) și identificarea copiilor supradotați și 
dezvoltarea talentelor lor. 

Concluzia este una clară: DA, SE POATE ÎNVĂȚA 
CU PLĂCERE !!!! 

 
Prof. înv. preșcolar ANA DAMIAN  

Inspector școlar pentru învățământul preșcolar 



 

 

1. ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARAȘ-SEVERINEAN 

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 2
(5

2
) 

 
1

5
 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

DE CE EI AU REUŞIT? 
DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

FINLANDEZ 
 

Motto:  
"Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poți 
folosi pentru a schimba lumea" Nelson Mandela 
 

Ştiţi Finlanda?  
Da, acea Finlandă: ţara celor peste o mie de 

lacuri, patria renilor şi model al educaţiei în lume! 
Ţara în care de peste 45 de ani s-a pus la punct 

o şcoală complet descentralizată, în care relaţia dintre 
cerinţele de sistem, comunităţi, elevi şi profesori este 
cât se poate de directă şi firească.  

Ţara în care valorile profesorilor sunt 
competenţă – de excepţie!, autoritate deplină în 
munca lor, responsabilitate bazată pe integritate şi 
încredere.    

Educaţia este cheia prosperităţii finlandeze, 
într-o ţară cu populaţie puţin numeroasă (cca. 5,3 
milioane în 2013), cu o densitate medie a populației de 
17 locuitori pe km² şi puţine resurse naturale, 
exceptând pădurile sale (73% din suprafaţă). 

Învățământul finlandez a fost invocat deseori 
ca un exemplu de eficiență și performanță și ca un 
posibil model. 

Într-un clasament referitor la educaţie, 
realizat în 2014 de către firma Pearson, care deţine 
Financial Times şi The Economy Group, pe baza 
rezultatelor elevilor din 40 de state la testele 
internaţionale de cunoştinţe generale, adică la 
competenţe lingvistice, matematică şi ştiinţe, dar şi pe 
baza statisticilor referitoare la gradul de alfabetizare şi 
de absolvire a cursurilor de către elevi, primul loc a fost 
ocupat de Finlanda, o ţară ce mereu apare în fruntea 
acestor topuri. 

La testele PISA, Finlanda are cea mai mică 
diferenţă între şcoala cu rezultatul cel mai bun şi cea cu 
rezultatul cel mai slab, deci calitatea şcolii este 
uniformă în tot teritoriul.  

Iată opinia unui expert (Pekka Himanen, 
filozof, Institutul de Tehnologia Informaţiei din 
Helsinki): 
„Cheia succeselor în educaţie provine din calitatea 
profesională a profesorilor finlandezi. Trebuie să ai 
licenţa ca să predai într-o grădiniţă. Trebuie să ai 
masterul ca să predai la şcoala primară. Mulţi dintre cei 
mai buni studenţi vor să devină profesori. Trăim în 
societatea informaţională, deci este demn de tot 
respectul să lucrezi intr-un domeniu cheie pentru 
stăpânirea informaţiei, cum este învăţământul." 

Așadar, care sunt “secretele” modelului 
educațional finlandez? 
1. Fiecare copil este IMPORTANT – sistemul trebuie 

să fie capabil să ofere, ÎN MOD EGAL, cea mai 
bună educație posibilă fiecărui copil 
 Nu există școli pentru elite 

 Copiii se duc la şcoala cea mai apropiată, nu la 
una „bună" 

 Părinţii ştiu că oriunde îşi dau copilul, el va 
beneficia de aceeaşi calitate a educaţiei 

 Elevii sunt educați să accepte diferențele între 
ei și să le folosească pentru a colabora în tot 
ce fac 

 Accentul e pus pe obţinerea unor elevi buni 
„în medie" şi pe evitarea rebuturilor şcolare - 
diferența dintre cele mai slab și cel mai bun 
elev este cea mai mică din lume. Abandonul 
şcolar este redus,  
cca. 4% la liceu, 10% la şcolile tehnologice. 
Rata de promovare a examenului de final de 
liceu este de peste 90%, iar peste 66% dintre 
elevi urmează studii superioare – cel mai mare 
procent din Europa 

 Este foarte rău văzut ca un elev sa copieze, 
chiar și de catre ceilalți elevi - este de 
neconceput ca un elev să scoată o fițuică la un 
examen! Cel care ar face-o ar fi izolat de catre 
restul de elevi - “De ce sa riști, când poți să 
studiezi?”. Firesc, nici adulții nu-si vor imagina 
ce este evaziunea fiscală. Nu e de mirare ca 
Finlanda se află în fruntea țărilor cu cele mai 
ridicate statistici de transparență si cea mai 
scăzută corupție publică 

 Fiecare elev are responsabilitatea pentru 
propria dezvoltare 

2. Profesorii 
 Sistemul de formare a cadrelor didactice – 

şase ani de facultate cu examen dur de 
admitere, la fel ca medicii 

 Masterul didactic la universitate este 
obligatoriu pentru a putea preda  

 Programele de pregătire a profesorilor sunt 
foarte solicitate – doar 10% dintre candidați 
sunt acceptați 

 Profesorii sunt respectaţi şi foarte bine 
pregătiţi, finlandezii preţuiesc foarte mult 
meseria de profesor 

 Profesorii au același statut social și profesional 
ca și medicii sau avocații 

3. Descentralizarea  
 Independență la clasă, în școli publice cu largă 

autonomie 
 Cooperarea cu comunitatea locală 
 Responsabilitate sporită a școlii pentru 

curriculum local, laolaltă cu un curriculum-
cadru național 

 Reforma finanțării – transfer al 
responsabilității decizionale la nivel local 

4. Flexibilitatea sistemului 
 Grad ridicat de libertate, dar și de 

responsabilitate 
 Există un curriculum la nivel național, însă e 

doar o bază de lucru  
 Disciplinele opționale sau extra-curiculare 

apar încă din clasa a III-a - printre ele se 
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numără ore de teatru, de limbi străine 
suplimentare (limba engleză este obligatorie), 
de artă, de informatică, de auto-apărare, de 
fotografie, etc. 

 La nivel de liceu, cea mai mare parte a 
curriculum-ului este bazat pe materii 
opţionale, pe care elevii şi le aleg în funcţie de 
interesele lor viitoare (de profesie, de 
facultatea pe care o vor urma) 

 Profesorii petrec în medie doar 4 ore pe zi în 
sala de clasă și alocă 2 ore pe săptămână 
pentru „dezvoltare profesională” 

 Profesorii au putere de decizie în ceea ce 
privește manualele, modelele de evaluare ale 
elevilor, conținutul cursurilor 

 Profesorii stabilesc standarde înalte de 
cunoștințe și evaluează rezultatele elevilor 

 Educaţia şcolară se bazează pe dezvoltarea 
gândirii şi a expresiei, nu pe acumularea 
masivă de informaţie 

 Programele includ multă practică la clasă 
 Multe din temele pentru acasă au formă de 

proiect; elevul nu rezolvă numai probleme 
după o reţetă, ci încearcă să descopere 
utilitatea soluţiilor în diferite aspecte practice 

Un exemplu de temă: să meargă în pădure, să 
fotografieze copacii sau plantele studiate în clasă, 
să le identifice şi să facă un raport despre vegetaţia 
din zona respectivă. Raportul final este prezentat 
în clasă, de multe ori la proiector. Astfel, elevii se 
antrenează în acest fel să înveţe şi pentru mai 
târziu să ştie cum să îşi prezinte rezultatele 
personale 
 S-a eliminat inspecția școlară și a manualelor - 

dezvoltarea și evaluarea cadrelor didactice se 
bazează pe încredere! 

5. Resurse socio-culturale 
 Sistemul de învățământ finlandez este 100% 

finanțat de către stat 
 Toate costurile educaţiei, de la vârsta 

preşcolară şi până la universitate, incluzând 
cărţi, manuale, materiale şcolare, mese, 
controale medicale şi stomatologice sunt 
finanţate de către comunităţile locale (sunt 
plătite doar în caz de pierdere) 

 Există în toate școlile biblioteci (Finlanda are o 
cultură a lecturii!), săli pentru activități de 
recreere, sisteme IT (calculatoare, tablete, 
videoproiectoare, table inteligente) 

Finlandezii au inventat primul browser de internet 
pentru utilizatori - au fost primii, care au avut 
strălucita idee de a-l face public și accesibil tuturor 
utilizatorilor. Astfel, în 1994, Erwise – primul 
browser de internet cu o interfață pentru 
utilizatorul final (User Interface – UX) – a fost 
inventat și lansat de trei studenți finlandezi de la o 
facultate locală de inginerie. Deși au primit 
acceptul de la creatorul World Wide Web, Sir Tim 
Bernors-Lee, studenții nu au reușit să obțină 
fondurile necesare pentru dezvoltarea proiectului 

și în cele din urmă acesta a fost dat uitării, intrând 
în sfera legendelor despre internet. La doar câteva 
luni de la lansarea lui Erwise au apărut Mosaic și 
Internet Explorer .… iar ce a urmat este deja 
istorie! 
 Sunt asigurate gratuit servicii de bunăstare (o 

masă la școală, transport școlar, sănătate, 
cadre didactice care furnizează educaţie 
pentru copiii cu CES, consiliere psihologică şi 
de orientare) 

O masă bună la şcoală este privită în Finlanada ca 
o investiţie în viitor. Mesele gratuite la şcoală – o 
inovaţie finlandeză (din 1948) sunt din alimente 
tipic finlandeze: 
- Legume proaspete şi preparate acoperă 

jumătate din porţie; 
- Cartofi, orez, paste – acoperă un sfert din 

porţie; 
- Peşte, cel puţin odată pe săptămână, de 

preferinţă de două ori sau carne – acoperă 
restul de un sfert din porţie; 

- Lapte; 
- Apă (de robinet!); 
- Pâine cu margarină sau unt; 
- Fructe la desert (cel mai adesea fructe de 

pădure). 
 30% dintre copii primesc ajutor suplimentar în 

primii nouă ani de școală 
6. Evaluarea în învățământ 

 Copiii nu primesc niciun fel de calificativ în 
primii 6 ani de școală 

 Aprecierea învăţării la toate materiile, inclusiv 
arte, meşteşuguri şi sport 

 Există doar un singur test standardizat 
obligatoriu, pe care elevii îl susțin la vârsta de 
16 ani 

 Nu este stabilit un sistem de evaluare externă, 
accentul este pe evaluarea internă riguroasă a 
școlilor 

 Evaluarea trebuie să sprijine dezvoltarea 
școlară – fără clasamente 

 Autoevaluarea obligatorie pentru școli și 
municipalități 

 Comitete de evaluare independente 
responsabile pentru evaluarea națională 

Autoritățile locale au datoria legală de a evalua 
educația oferită de către școli și concluziile rapoartelor 
de autoevaluare ale școlilor sunt folosite pentru a 
sprijini dezvoltarea educațională și îmbunătățirea 
condițiilor de învățare din școlile respective. 
Se utilizează evaluarea colegială între furnizorii de 
educație și formare profesională (”peer review”). 
Evaluarea colegială este o evaluare externă realizată de 
un grup de evaluatori externi care au ”același statut” cu 
persoanele ale căror performanțe sunt evaluate. 
Evaluarea se realizează pentru diferite arii ale formării 
profesionale din instituție sau pentru anumite 
departamente/servicii. 
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7. Politică educațională consecventă, susținută 

 Finanțare și politici consecvente, susținute, 
privind învățământul public, relativ constante 
și de durată 

 Încredere în școli și profesori 
 Consensul privind politicile educaționale au 

supraviețuit recesiunii și reorganizării 
administrației publice din anii ’90 

 Guvernele multipartid au promovat 
continuitatea politicilor educaționale 

 Finanțarea bazată pe performanță 
Legislația finlandeză nu se concentrează pe școli, ci pe 
furnizorii de educație, această calitate având-o 
municipalitățile în cazul școlilor publice și patronii în 
cazul celor private - adică cei care finanțează educația, 
iar obiectivele evaluării sunt cuprinse în curriculumul 
local sau în planul managerial anual. 

Motivația pentru învățare este încă mare în 
Finlanda. De ce? 

Pentru că există un ciclu motivațional pozitiv. 
Deoarece creșterea nivelului de educație a 

contribuit la creștere și a pavat calea către societatea 
informațiilor. 

Fiindcă învățământul este o cale a progresului 
social. 

Întrucât bunăstarea populației educate a 
facilitat mobilitatea socială. 

În concluzie, învățământul pedagogic de 
calitate asigură învățare de calitate, dar necesită 
BANI, TIMP și RĂBDARE. 
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Prof. MANUELA STAN 

Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 
Inspector școlar 

 

 

 


