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INTRARE / IESIRE NR.&f> 3 

PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂTIREA REZULTATELOR 
' LA EVALUAREA NATIONALĂ 2020-2021 

' 

SCOP : Sprijinirea elevilor din judeţul Ilfov pentru a-şi dezvolta deprinderile de muncă intelectuală 1 independentă, prin însuşirea 
strategiilor, metodelor şi tehnicilor de Învăţare eficientă în vederea optimiztirii rezultatelor la evaluările şcolare precum şi pentru creşterea 
sanselor de succes la Evaluarea Natională 2021. 
' ' 

OBIECTIVE: 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Îmbunătăţirea rezultatelor la Evaluarea Naţiona lă 2021 (creşterea procentului notelor > 5, respectiv a notelor de 9,00 şi 1 O); 
Asigurarea progresului şco lar real pe baza tratării diferenţiate ş i individualizate a elevilor, inclusiv prin intermediu l activit[flor remediate 

desfăşurate prin Programul Naţional SOS; 
Creşterea motivaţiei pentru învăţare a elevilor prin sporirea atractivităţii lecţii lor, inclusiv a lecţiilor în sistem online; 

Formarea competenţelor prevăzute de programele şcolare pentru disciplinele de examen; 

Remedierea deficienţe lor înregistrate în urma evaluărilor iniţiale , formative şi sumative precum şi în urma simulări lor probelor de 

examen; 

Stăpânirea limbii române literare, asigurarea calităţii exprimării orale ş i scrise a elevilor, asigurarea formării competenţelor de !iteraţie ale 

elevilor; 

Realizarea, în toate unităţi le de învăţământ din judeţul Ilfov, a unor analize în vederea identificării punctelor slabe din procesul de 

predare-învăţare ş i a restructurării 1 optimizării acestui proces, dezvo ltarea unor strategii integrate (ISJ Ilfov-unităţi de învăţământ) menite 

să îmbunătăţească rezultatele la învăţătură ale elev ilor şi să susţină succesul acestora la Evaluarea Naţională 2021; 
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• Asigurarea resurselor materiale necesare organizării în bune condiţii a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, 2021 
(reorganizarea spaţiilor /sălilor de examen, pentru numărul maxim de elevi/sală permis de norme, dotarea tuturor sălilor cu camere audio
video) 

• Asigurarea resurselor umane pentru buna desfăşurare a examenelor 
• Organizarea, în condiţii optime, a activităţilor de pregătire a elevilor cls a Vlll-a, atât faţă în faţă cât şi online 

STRUCTURI/ PERSOANE IMPLICATE: 
~~ ISI Ilfov, Inspectorii şcolari 
~~ Consiliul de administraţie, comisia CEAC/ unităţi de învăţământ 
li~ Director, director adjunct 
li: Profesorii care predau disciplinele de examen 
~ Profesorii care susţin activităţi remediale în cadrul Programului Naţional SDS 
li~ Diriginţii claselor terminale, consilierul psihopedagog 
~·~ Elevii claselor terminale şi părinţii acestora 
~ Consiliul reprezentativ al părinţilor 

CONTEXT: 
În contextul pandemiei de Covid-19, care a determinat existenţa perioadelor de suspendare a cursurilor în învăţământul preuniversitar 

precum şi condiţii speciale aferente scenariilor de funcţionare a unităţilor de învăţământ, examenele naţionale vor avea, de asemenea, regim 
special. Elevii claselor a VIII-a participă, pe baza opţiunilor, la cursuri de pregătire remedială; sălile de examen vor fi configurate pentru un 
număr maxim de elevi permis de normele în vigoare şi vor fi dotate cu camere de înregistrare audio-video. 

Începând cu data de 8 martie 2021, în toate unităţile de învăţământ se desfăşoară activităţi de pregătire remedială, inclusiv pentru elevii 
claselor a VIII-a, activităţi ce vor susţine şi pregătirea pentru examene. 

În urma analizării rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională 2020 la nivelul jud. Ilfov, se continuă aplicarea strategiei remediale pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor, concentrarea eforturilor corelate ale inspectorilor şcolari, ale directorilor unităţilor de învăţământ şi ale cadrelor 
didactice asupra optimizării rezultatelor şcolare, implicit a rezultatelor la Evaluarea Naţională 2021. 

Este necesar ca, atât inspectorii şcolari, cât şi directorii unităţilor de învăţământ să monitorizeze cu atenţie procesul de predare-învăţare, dar 
şi activităţile remediale, cele de pregătire pentru examen. 
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Toate unităţile de învăţământ unde se constată, prin analize punctuale (Comisie pentru curriculum, Consiliul de Administraţie, CEAC), că 
diferenţele dintre mediile obţinute pe parcursul anilor de gimnaziu şi cele obţinute la Evaluarea Naţională sunt mari sau unde numărul de elevi cu 
medii de promovare a fost scăzut, sunt monitorizate de ISJ Ilfov, prin inspectorii de specialitate şi prin inspectorii coordonatori. Realizarea 
indicatorilor de eficienţă în domeniul examenelor naţionale reprezentă criterii de evaluare anuală a conducerilor unităţilor de învăţământ. 

Strategia şcolii privind educaţia furnizată elevilor se va focaliza în mod special pe domeniul Eficacitate educaţională. Activitatea de 
predare-învăţare-evaluare trebuie abordată din perspectiva nevoilor şi intereselor elevilor, devenind mai atractivă, stimulativă, motivantă, 

antrenându-i pe deplin pe aceştia în actul educaţional. 
Toate cadrele didactice vor elabora sistematic instrumente de lucru, vor aborda diferenţiat şi individualizat procesul didactic, vor oferi 

consultanţă elevilor prin derularea unor programe eficiente de învăţare remediată. Părinţilor elevilor li se va oferi supmi informaţional care să le 
orienteze intervenţiile Pregătirea elevilor va fi susţinută de profesorii diriginţi precum şi de consilierii şcolari. 

Un rol important îl va avea profesorul consilier care propune şi implementează în toate unităţile şcolare programe de consiliere pentru elevi 
în vederea dezvoltării dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii, cultivării încrederii în sine. 

· .M(iunip)'ntrlJ.aiÎJ1gerea. · li:Rl'zllltate asteptate j;']'erni'eri 1 Pers<laile 
.obiectivelor. 

Analiza rezultatelor obţinute la 
nivelul judeţului la evaluarea 
naţională din anul şcolar 2020-2021 
şi elaborarea programelor de măsuri 
specifice. 

.!lhdicatoride 
pefţ<ll"maiJţii •. ···• 
Baza de date/situaţii 
statistice privitoare la 
evaluarea naţională la 
nivelul judeţului 
completate 

Existenţa în toate şcolile a 
Planului de măsuri 
privind creşterea 
succesului la evaluarea 
naţională, revizuit în urma 
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Inspectori 
şcolari 

Directorii 
Responsabilii 
comisiilor 
pentru 
curriculum 
Profesorii 
care predau 
discipline de 
examen 

Milteilale, 
·• histr,iiinen te 

Diagnoza examene 
Plan de măsuri 

1 

1 
1 

1 

1 
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simulărilor 

Actualizarea strategiei judeţene şi a Creşterea procentului de An şcolar 2020- Plan operaţional al 
strategiilor unităţilor de învăţământ promovare, rezultate mai 2021 ţintei strategice 
prin operaţionalizarea ţintei bune la Evaluarea Inspectorii specifice 
strategice ce vizează creşterea naţională şcolari CJRAE Ilfov 
rezultatelor la evaluarea naţională Indicator : procente de Fişa de monitorizare şi 
2021 promovabilitate estimate : Directorii evaluare 

peste 75% la LRO şi 

MATE, Evaluare 
Naţională, 

Intâlniri de lucru, la nivelul -întocmirea rapoartelor de lunar Graficul şi tematica 
consiliilor consultative 1 comisiilor analiză a rezultatelor Inspectorii consiliilor 
pentru curriculum, şedinţe ale CA şi învăţării pentru fiecare şcolari consultative/specialităţi 

CI pe tema Evaluării Naţionale disciplină de examen 
pentru elevii clasei a VIII-a -întocmirea planurilor de Planul operaţional al 

măsuri care să asigure Profesorii comisiei pentru 
îmbunătăţirea situaţiei la consilieri curriculum 
învăţătură Responsabilii 
Indicator : existenţa, comisiilor Rapoarte specifice 
forma şi conţinutul pentru 
corespunzător al curriculum Planuri de măsuri 

rapoartelor şi planurilor remediale 
remediale 

Diseminarea şi prelucrarea Existenţa dovezilor Conform graficelor Directorii Afişaj 

prevederilor metodologiilor de privind prelucrarea Profesorii 
examen şi procedurilor, tuturor metodologiilor diriginţi 
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publicurilor ţintă ; Profesorii 

numirea unor cadre didactice cu Existenţa avizierului care predau 

responsabilităţi în acest sens ; cuprinzând metodologiile discipline de 
afişarea metodologiilor de examen la de examen examen 
loc vizibil, în fiecare unitate de 

învăţământ. 

Postarea, pe site-ul şcolii, a 

metodologiilor şi procedurilor 

specifice 

Abordarea evaluării ca parte -prin asigurarea Fişe de lucru 
integrantă a procesului de predare- feedbackului de către Inspectorii 
învăţare. Analiza rezultatelor la profesori, elevii şcolari Fişe de progres 
probele de evaluare iniţială, conştientizează nivelul 

fonmativă, sumativă, a rezultatelor de propriilor competenţe CNEE Testele de evaluare 
la simularea evaluării naţionale -profesorul analizează Directorii 

împreună cu elevii Centralizatoare 

Inspecţii de specialitate având ca lacunele înregistrate, se cuprinzând rezultatele 
obiectiv calitatea evaluării evidenţiază punctele tari la teste 

rezultatelor la învăţătură (validitate, şi punctele slabe ale 2020-2021 Profesorii 

obiectivitate) ; se are în vedere fiecăruia, stabilindu-se care predau Rapoarte de analiză 
intensificarea procesului de inspecţie sarcini personalizate de disciplinele 

la clasă, creşterea nr. asistenţelor lucru, care se de examen Baza de date 

efectuate de către director consemnează în cuprinzând rezultatele 
Includerea, în planul de inspecţie documentele cadrelor elevilor din cls. a VIII-
judeţean, a inspecţiilor de didactice a 
specialitate dedicate disciplinelor de Indicator : Existenţa, 
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examen şi centrarea acestui tip de conţinutul şi forma 
inspecţie pe unităţile de învăţământ corespunzătoare ale bazei 
cu rezultate slabe (sub media de date privind evaluarea 
judeţeană) la examene în anul şcolar elevilor din clasa a V !li-a 
2019-2020. 

Inspecţii tematice având ca obiectiv - părinţii sunt informaţi Lunar Inspectorii 
verificarea modului în care este obiectiv şi cu şcolari consilierul -fişe standardizate de 
aplicată evaluarea şi a modului în promptitudine in legătură psihopedagog progres 
care se înregistrează şi se comunică cu situaţia şcolară a Dirigintii -grafice lectorate, 
rezultatele evaluării copiilor lor şi cu nivelul claselor Consiliul şedinţe, activităţi de 1 

participării acestora la terminale reprezentativ consultanţă! consiliere 
Şedinţe cu părinţii, lectorate orele de pregătire al părinţilor părinţi 

tematice- informarea permanentă a remedială. Responsabil 
părintilor cu privire la progresul 1 -o implicare responsabilă notare 
regresul elevilor a elevilor în procesul ritmică 

educaţional 

Indicator : Existenţa, 
fonna şi conţinutul 
corespunzător al fişelor 
de progres; 
-graficele orelor de 
consultanţălconsiliere 

părinţi 

-graficele şedinţelor cu 

părinţii 
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-urmărirea sistematică a Conform graficului - fise de asistenţă 
. 

Activităţi de consiliere realizate de modului de desfăşurare a de asistenţe Inspectorii -rapoarte periodice 
inspectorii şcolari orelor de curs şi a orelor şcolari privind rezultatele 

de pregătire suplimentară/ asistenţelor 

Asistenţe sistematice la ore ale remediată Directorii -planuri de măsuri 
directorului -îndrumarea cadrelor remediate 

didactice din punct de 

vedere metodic, inel usi v Responsabili 

pentru adaptarea predării comisii de 

-evaluării în sistem curriculum 
online 
-identificarea şi 
eliminarea deficienţelor 

-creşterea calităţii 

lecţiilor, inclusiv a celor 

în sistem online 
Indicatori: respectarea 
graficului de asistenţe, 

existenţa rapoartelor 
periodice în urma 

asistenţelor, 

existenţa/forma/conţinutul 

corespunzător al 
planurilor de măsuri 
remediale 
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lnterasistente efectuate de către -dobândirea experienţei Conform graficului Profesorii - fişe de asistenţă 
profesorii de aceeasi specialitate în domeniul didacticii de asistente care predau 

disciplinelor disciplinele 
-cunoasterea nivelului de de examen 
pregătire al elevilor 
-intervenţii remediale 
prompte 
Indicator : respectarea 
graficului de 
interasistenţe 

-
Organizarea şi desfăşurarea - elevul este în centrul Inspectorii -fise de lucru 
cercurilor pedagogice/specialităţi ; demersului didactic, şcolari -instrumente TIC 
Includerea, în cadrul activităţilor de participă activ la propria Formatori, -portofolii ale elevilor 
f01mare şi a activităţilor metodice, a instruire după caz -portofolii ale cadrelor 
unor simulări vizând evaluarea -se structurează stilul didactice 
lucrărilor de la probele scrise ale eficient de predare şi Profesorii 
examenenelor naţionale, cu scopul competenţele de evaluare An scolar 2020- care predau 
obţinerii unei evaluări obiective, prin ale cadrelor didactice 2021 disciplinele 
aplicarea corectă a baremului. -cadrele dida.ctice au un la care se 

stil didactic eficient, susţin 

Participarea cadrelor didactice la inclusiv în sistem online examenele 
diferite cursuri de formare iniţiate de naţionale 

MEC, ISJ, CCD Indicatori : Stiluri 
didactice interactive, 

Utilizarea metodelor interactive de centrate pe elev ; 
predare-învăţare, urmărind explicit existenţa şi conţinutul 
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dezvoltarea gândirii critice a corespunzător al ' 

elevilor. portofoliilor ; un număr 

Tratarea diferenţiată/individualizată mare de cadre didactice 
a elevilor participă la webinarii de i 

formare 

Monitorizarea progresului 1 -predarea se va realiza Lunar Inspectorii -fise de lucru 
regresului fiecărui elev cu ajutorul diferenţiat şi se vor şcolari -matrice de evaluare 
graficelor, matricelor de evaluare; urmări permanent -fişe de progres 

rezultatele.elevilor cu Directorii -baza de date 
Completarea sistematică a bazei de dificultăţi de învăţare 
date cu rezultatele elevilor din -se vor monitoriza în Profesorii 
clasele terminale mod special elevii care 

au luat note sub 5 la 
simulări 

- teme suplimentare 
diferenţiate 

Indicator : înregistrarea 
progresului a peste 75% 
dintre elevi, de la o etapă 

la alta 
----- - - ------- - - - ---- ---- --· -· -----
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Stimularea interesului şi a gw;tului -elevii îşi formează An scolar 2020- Inspectorii -fişe de lectură 
pentru lectură, prin îndrumarea competenţele la nivelul 2021 şcolari suplimentară, 

lecturii suplimentare, prin prevăzut de programele 
organizarea unor activităţi specifice şcolare -bibliografii 
(ateliere de lectură online) Părinţi 

Indicator : înregistrarea Profesorii -caiete de exercitii 
Stimularea interesului şi a motivaţiei progresului a peste 75% care predau Diferiţi pentru lucru 

pentru studiul şi aplicarea dintre elevi, de la o etapă disciplinele parteneri în suplimentar la toate 
matematicii, a studiului celorlalte la alta; la care se proiectele disciplinele de examen, 
discipline de examen în contexte susţine educaţionale având la bază o 
variate, derularea unor proiecte Creşterea gradului de evaluarea (ex: tematică adecvată, 

educaţionale utilizare a proiectului ca naţională Biblioteca 
metodă de învăţare Naţională, -culegeri de probleme, 
eficientă Muzeul de etc 

Literatură, 

etc.) 

Desfăşurarea programelor de Pregătirea elevilor şi Inspectorii Teste, variante 
pregătire suplimentară confmm familiarizarea acestora cu Conform graficului şcolari propuse, fise de lucru 

graficului stabilit. subiecte structurate pe 
modelul evaluării Directorii 

Desfăşurarea unor activităţi care să naţionale/ teste de Profesorii 
pună elevii în situaţie de examen antrenament care predau 
(simulări) Obtinerea unor rezultate disciplinele 

mai bune la evaluări, la care se 
Rezolvarea, la orele de curs şi la cele implicit la Evaluarea susţin 

de pregătire suplimentară/ remedială, Naţională examenele 
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a unui număr cât mai mare de Indicator : înregistrarea din cadrul 
subiecte după modelele propuse de progresului de la o etapă evaluării 

CNPEE. la alta (evidenţiat de naţionale 

notele elevilor) 

Organizarea simulărilor probelor din Elevii se vor familiariza Semestrial/conform 

cadrul evaluării naţionale cu procedura de examen, graficului MEC Inspectorii MEC, Teste de antrenament, 
vor cunoaşte nivelul la şcolari de CNPEE variante propuse 
care sunt pregătiţi pentru specialitate 

acest examen şi se vor 
implica mai mult în Directorii 
pregătirea lui 
Indicator: simulări MEC 

Organizarea /participarea cadrelor Cadrele didactice îşi vor Conform 
didactice la cursuri de dezvoltare îmbunătăţi stilul didactic, programului de Inspectorii MEC Chestionare 
profesională pe baza analizei de vor gestiona mai bine formare al CCD şcolari Programe de formare 

nevoi şi a problematicii rezultate din actul de predare-învăţare- Ilfov, precum şi CCD 

analiza rezultatelor la Evaluarea evaluare în sistem online ofertei de Directorul 
Naţională Indicator: participarea dezvoltare 

fiecărui cadru didactic la profesională, 

cel puţin un webinar de inclusiv prin 
formare pentru predare- proiecte 
evaluare în sistem online POSDRU/POCU 

Desfăşurarea unui număr mai mare Va exista o imagine reală, 
de inspecţii de specialitate, inclusiv obiectivă a nivelului Conform graficelor Inspectorii MEC Graficele de inspecţii 

la disciplinele de examen competenţelor inspectori lor şcolari Fişele de asistenţă 
profesionale ale cadrelor şcolari Rapoarte de inspecţie 
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didactice implicate în 
Evaluarea Naţională; 

acestea vor beneficia de 

consiliere şi vor pune în 
aplicare măsuri stabilite 

de comun acord cu 
inspectorul şcolar 

Indicator : creşterea cu 
cel puţin 25% a nr, de 

inspecţii de specialitate, 
comparativ cu anul şcolar 
2019-2020 

Organizarea de schimburi de Imbunătăţirea expertizei Confom1 graficelor 

experienţă la nivelul specialităţii, profesorilor care predau lSJ Ilfov 
focalizate pe problematica evaluării disciplinele de examen 

ca parte a învăţării (inclusiv Indicator : cel puţin un 

evaluarea în sistem online) schimb de 
experienţă/semestru 

Funcţionarea corespunzătoare a Reducerea absenteismului Conform 
Programului Naţional Şcoală după şi a abandonului şcolar propunerilor 

şcoală în unităţile de învăţământ O mai bună susţinere a şcolilor din 

elevilor proveniţi din strategia de 
Implementarea Strategiei Judeţene medii defavorizate socio- dezvoltare 

privind creşterea participării şcolare economic instituţională 

-- __ , -- -------
Indicatori : Functionarea 

---- ------------ '--- ------ --.-
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Inspectorii 

şcolari 

Metodiştii 

Directorii 

Directorul Comunităţile 

locale 

'--------------

Proiectul activităţii 

Mapa profesorului 

Portofoliu! 
programului 

------------

1 

1 

1 
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corespunzătoare a 
Programului Naţiona l 

Şcoală după şcoală, 

Conform Inspectorii 

Proiectarea ş i implementarea unor Reducerea absenteismului programelor şco lari Baza de date /şcoa lă 1 
programe rea liste de creştere a şi a abandonului şcolar şcolilor j udeţeană 

partic i pării şco lare prin reducerea într-un procent propus de Directorii CJRAE Ilfov 

absenteismului ş i a ratei de abandon fiecare şcoală ; 

şcolar, Indicator : numărul de Diriginţii 

In acord cu strategia judeţeană absenţe ale elevilor din 

cls a \fiii-a ş i rata Consilierii 

abandonului în scădere la şco lari 

nivel judeţean 

- ---

INSPECTOR ŞCOLAR, 

Prof. DUMITRU Rada 
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