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TEMATICA ACTIVITĂłILOR CONSILIULUI CONSULTATIV 
Educație permanentă și activități extrașcolare  

An școlar 2021 – 2022 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea ResponsabilităŃi Termen 

1.  Analiza  activității privind 

educația permanentă și activitățile 

extrașcolare din anul școlar 2020 - 
2021; 
Organizarea consfătuirii cadrelor 
didactice la nivel judeŃean. 

- Inspector şcolar  
- Responsabili cercuri 
metodice 
- Profesori metodişti 
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

 
 

septembrie - 
octombrie 2021 

2.  Propunerea/validarea 
responsabililor de cerc; 
Stabilirea criteriilor de selecŃie şi a 
atribuŃiilor; 

-Inspector școlar 
-Membrii Consiliului 
Consultativ 

octombrie 2021 

3.  Evaluarea și validarea 
metodiştilor;  
Stabilirea criteriilor de selecŃie şi a 
atribuŃiilor; 

-Inspector școlar 
-Membrii Consiliului 
Consultativ 

octombrie 2021 

4.  Verificarea modului de aplicare a 

curriculumului naŃional și calitatea 
activităŃilor extracurriculare 

desfășurate online de către  
personalul didactic. 

- Inspector şcolar  
- Responsabili cercuri 
metodice 
- Profesori metodişti 
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

 
 

octombrie – 
decembrie 2021 

5.  Organizarea selecției proiectelor 
pentru includerea în CAEJ 2022. 

- Inspector şcolar 
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

noiembrie-
decembrie 2021 

6.  Organizarea și desfășurarea 

activităților educative din cadrul 
proiectelor CAEJ cu regulamente 

- Inspector şcolar  
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

Conform 
calendarului aprobat 

de Inspectoratul 



 

adaptate și pentru online; 
Monitorizarea, evaluarea 

activităților educative din cadrul 

proiectelor CAEJ desfășurate. 

Școlar Județean 

Galați 

7.  Organizarea şi desfăşurarea 
activităŃilor metodice pentru 
Semestrul I; 
Elaborarea planurilor manageriale 
pentru anul şcolar 2021 – 2022. 

- Inspector şcolar  
- Responsabili cercuri 
metodice 
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

 
noiembrie -  

decembrie 2021 

8.  Elaborarea raportului de activitate 

privind educația permanentă și 

activitățile extrașcolare pentru anul 
2021. 

- Inspector şcolar  
- Responsabili cercuri 
metodice 
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

 
 

decembrie 2021- 
ianuarie 2022 

9.  Organizarea şi desfăşurarea 
activităŃilor metodice pentru 
Semestrul al II-lea. 

- Inspector şcolar  
- Responsabili cercuri 
metodice 
- Profesori metodişti 
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

 
 

martie-aprilie 2022 

10.  Analizarea proiectelor de programe 

școlare opționale pentru anul 
şcolar următor (2022-2023); 

-Inspector școlar mai-iunie 2022 

11.  ÎmbunătăŃirea calităŃii educaŃiei 
prin eficientizarea activităŃii de 
monitorizare, îndrumare şi 
evaluare desfăşurate prin inspecŃia 
şcolară. 

- Inspector şcolar  
- Profesori metodişti 
- Membrii Consiliului 
Consultativ 

Conform graficului 

de inspecție școlară 

12.  Analiza activităŃii desfăşurate în 
anul şcolar 2021 – 2022. 

-Inspector şcolar  
 

iunie-iulie 2022 

 
 

 
 Inspector școlar pentru educație 

permanentă și activități extrașcolare, 
prof. Rodica TIRIM 

 
 



 

 

 

 


