
 

 
 

TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI  CONSULTATIV   PENTRU   ISTORIE 
AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
Nr. 
crt. 

Termen Tema Acțiuni/măsuri Responsabili 

1. Septembrie 
2019 

 Elaborarea raportului 
privind starea 
învățământului din 
județul Dâmbovița la 
disciplinele istorie-
științe socio-umane; 

 Elaborarea planului 
managerial pentru anul 
școlar 2019-2020; 

 Organizarea întâlnirii 
de lucru la nivel 
județean. 

 Realizarea 
diagnozei 
procesului 
educațional pentru 
disciplinele istorie-
științe socio-umane; 

 Prezentarea 
raportului  la 
întâlnirea de lucru a 
cadrelor didactice; 

 Înaintarea 
raportului către 
conducerea ISJ și 
către inspectorul 
general din cadrul 
MEN. 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 
 

Responsabilii 
centrelor 
metodice 

 
 

Membrii 
consiliului 
consultativ 

2. Permanent  Verificarea modului de 
aplicare a curriculu-
mului  național , 
dezvoltarea și aplicarea  
curriculumului   la 
decizia școlii, calitatea  
activităților 
extracuricularre 
realizate de personalul  
didactic. 

 

 Verificarea prin 
inspecția școlară, a 
respectării 
prevederilor legale 
referitoare la 
aplicarea 
curriculumului  
național; 

 Respectarea 
planului cadru și a 
programelor de 
către toate  cadrele 
didactice; 

 Calitatea și 
diversitatea  
curriculumului la 
decizia  școlii. 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 

Responsabilii 
centrelor  
metodice 

 
Membrii 

consiliului 
consultativ 

 
Profesorii 
metodiști 

 

3. 
 
 
 
 
 

Octombrie- 
Decembrie  

2019 

 Monitorizarea derulării 
acțiunilor prioritare ale 
MEN 

 Reducerea 
absenteismului 

 Evaluarea cu scop 
de orientare și 
optimizare 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
Membrii 

consiliului 
consultativ 



 

4. Noiembrie 
2019 

 Organizarea și 
desfășurarea 
activitățiilor metodice 
pentru semestrul  I 

 Stabilirea tematicii 
 
 Stabilirea locațiilor 

și a cadrelor 
didactice  
propunătoare 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
Responsabilii 

centrelor  
metodice 

5. Ianuarie 
Februarie 

2020 

 Propunerea 
componenței comisiilor 
de organizare și 
evaluare pentru 
concursuri și 
olimpiadele școlare 
etapele locală și 
județeană 

 Prelucrarea 
Metodologiei cadreu 
de organizare și 
desfășurare a 
competițiilor 
școlare 

 Stabilirea 
componenței 
comisiilor 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 
 

Membrii 
consiliului 
consultativ 

 
6. Februarie 

2020 
 Monitorizarea activității 

de formare continuă a 
cadrelor didactice 

 
 
 
 
 
 
Propuneri de subiecte 
pentru 
olimpiade/concursuri 
solicitate  de MEN 

 Activități la nivelul 
comisiilor metodice 

 Ativități la nivelul 
centrelor metodice 

 Participarea 
cadrelor didactice la 
cursuri de formare 
acreditate, proiecte 
aflate în derulare 

 Participarea 
cadrelor didactice la 
sesiuni de 
comunicări, 
simpozioane, 
congrese 
 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 

Responsabilii 
centrelor  
metodice 

 
Membrii 

consiliului 
consultativ 

 
Profesorii 
metodiști 

 

7. Martie 
2020 

 Organizarea și 
desfășurarea 
activitățiilor metodice 
pentru semestrul  al II-
lea 

 Organizarea etapelor 
județene ale 
olimpiadelor și 
concursurilor  școlare 

 Planificarea 
activităților 
metodice 

 Organizarea și 
desfășurarea 
activitățiilor 
metodice 

 Organizarea și 
desfășurarea  etapei 
județene a 
olimpiadei 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 

Responsabilii 
centrelor  
metodice 

 
Membrii 

consiliului 
consultativ 

 
Profesorii 
metodiști 

 



 

8. Aprilie-
Iunie  
2020 

 Evaluarea 
performanțelor 
cadrelor didactice în 
vederea acordării 
gradației de merit 

 Evaluarea  
dosarelor cadrelor 
didactice   pentru 
obținerea gradației 
de merit- sesiunea 
2020 

 Stabilirea 
punctajelor 
acordate în urma 
consultării 
consiliului 
consultativ 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 

Membrii 
consiliului 
consultativ 

 
 

9. Mai 
2020 

 Îmbunătățirea  calității 
educației prin 
eficientizarea  activității 
de monitorizare, control 
și evaluare  desfășurate 
prin inspecția școlară 

 Evaluarea 
competențelor  
profesionale ale 
cadrelor didactice 
prin inspecțiile 
școlare(inspecții 
generale, inspecții 
tematice, inspecții 
speciale pentru 
acordrea 
definitivării în  
învățământ și a 
gradelor didactice , 
inspecții speciale 
pentru concursul de 
ocupare a posturilor 
/ catedrelor 
didactice) 

 Consilierea cadrelor 
didactice pentru 
diferite componente 
educaționale 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 

Membrii 
consiliului 
consultativ 

 
Profesorii 
metodiști 

 

10. Iunie 
2020 

 Analiza stadiului 
pregătirii elevilor 
pentru susținerea 
examenului național de 
bacalaureat 

 Organizarea  
examenelor  naționale 

 Prezentarea către 
responsabilii 
comisiilor metodice 
/ responsabilii  
centrelor metodice  
a rezultatelor  
obținute de elevi la 
simularea 
examenului de 
bacalaureat 

 Înscrierea cadrelor 
didactice în 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 

Responsabilii 
centrelor  
metodice 

 
Membrii 

consiliului 
consultativ 

 



 

comisiile de 
organizare și 
desfășurare a  
examenelor  
naționale 

Profesorii 
metodiști 

 

11. Iulie  
August 
2020 

 Analiza rezultatelor 
obținute la examenele 
naționale și la 
concursuri/  
olimpade,etapele 
naționale 

 Analiza rezultatelor  
obținute de elevi la 
examenul de 
bacalaureat 

 Analiza rezultatelor  
obținute de 
profesori la 
definitivat și la 
concursul pentru 
ocuparea posturilor 

Inspectorul 
școlar de 

specialitate 
 

Membrii 
consiliului 
consultativ 

 
Profesorii 
metodiști 

 
 

 

        Inspector școlar, 
Prof. Angelica MILEA 

 


