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CONCURSUL PENTRUOCUPAREA FUNCŢIEI DEDIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNTPREUNIVERS1TAR, sesiunea ianuarie-;.pi ilie 2022

PROBA DE EVALUARE A INTERVIULUI

LISTĂ CU SITUAŢIIPROBLEMĂ

Nr.crt Formulare
I . Oferta carenţă de CDS a şcolii reflectă îmr-o măsură redusă preferinţele elevilor, familiei Nai ,

contextul/nevoile de la nivelul comunităţii. Cum puteţi ameliora această problemă?
Oferta curentă de CDS a şcolii este insuficient dezvoltată, cadrele didactice din şcoală fiind
puţin interesate să contribuie la dezvoltarea acesteia. Ce puteţi întreprinde în acest sens?
Participarea la formarea continuă în şcoală este foarte redusă, chiar dacă profesorii au nevoi clare
de dezvoltare profesională în arii diverse (abilitare curriculară, managementul clasei, utilizarea
noilor tehnologii şi platforme în predare/ învăţare/ evaluare, lucru cu copii cu dizabilităţi şi/sau
CES etc.). Oferiţi un exemplu dc intervenţie adecvată pentru ameliorarea acestei provocări.
Şcoala dumneavoastră a fost solicitată să se alăture unui consor ţ iu şcolar, ca şcoală de aplica ţ ie
Cum credeţi că o astfel dc decizie poate să sprijine un profesor care intră acum în sistemul de
educaţie şi cemăsuri concrete aţi întreprinde în acest sens?
Familiileunuinumăr semnificativ de elevi din clasa a Vlll-a indică faptul că iu acest an copiii lor
nu se vor prezenta la Evaluarea Na ţională, fiind în risc de a nu continua studiile în
învăţământul secundar superior. Oferiţi două exemple de măsuri prioritare de intervenţie care să
diminueze acest risc.

2.

3.

4.

5.

Peste IDH dintre elevii înscrişi In anul şcolar precedent nu au frecventat şcoala/au avnt o
frecvenţă foarte scăzută şi s-au confruntat cu dificultăţi în încheierea situaţiei şcolare. Oferiţi
două exemple de măsuri prioritare de intervenţie care să diminueze acest risc.
Numărul absenţelor nemotivate a crescut semnificativ In ultimul an, constituind un risc crescut
de părăsire timpurie a şcolii. Ccmăsuri concrete aţi întreprinde în acest sens?
Numărul cazurilor de violenţi în spaţiul şcolar/baUying este In creştere in ultimii ani si
afectează în mod direct starea de bine a copiilor din şcoală. Oferiţi câteva exemple dc intervenţie
pe care le-ar putea iniţia echipa de conducere a şcolii.
Politicile şcolii (Jiu ultimii ani în aria combaterii oricărei forme de segregare şcolară nu au
condus la rezultatele aşteptate. Cemăsuri concrete aţi întreprinde în acest sens?

6.

7.

8.

9.

La nivelul şcolii SC constată lipsa unui sistem de avertizare timpurie cu privire la elevii aflaţi în
situaţii de risc major dc excluziune şi implicarea redusă a personalului din şcoală în identificarea
şi cunoaşterea acestora. Oferiţi câteva exemple de intervenţie pe care le-ar putea iniţia echipa de

10.

conducere a şcolii.
Politicile şcolii in ai ia incluziunii copiilor cu ( ES sunt insuficient sus ţ inute dc cadrele didactice.I I.
chiar dacă echipa dc conducere a dezvoltat aceste politici în mod transparent. Ce măsuri concrete
aţi întreprinde în acest sens?
Politicile şcolii in aria incluziunii copiilor cu CES sunt insuficient susţ inute dc părinţ ii eleviloi12.
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din şcoală, chiar dacă echipa de conducere a dezvoltat aceste politici în mod transparent, având
profesorii ca parteneri. Ce măsuri concrete aţi întreprindere în acest sens?
Şcoala nu a reuşit să adopte o platformă de învăţare pentru toate clasele, care să susţ ină prin
facilităţile ei, activităţ ile de învăţare desfăşurate online. Oferi ţ i câteva exemple de interven ţ ie pe
care le-ar putea ini ţia echipa de conducere a şcolii.

13.

Şcoala IUI a reuşit sa monitorizeze III mod sistematic condi ţ iile î n care s-a desfăşurat învăţarea
online în anul şcolar precedent. Oferiţ i câteva exemple de intervenţie pe care le-ar putea ini ţia
echipa de conducere a şcolii, evidenţiind riscurile non-intervenţiei.
Părinţii refuz ă preluarea dispozitivelor necesare pentru învăţarea online pe parcursul acestui an
şcolar. Ce măsuri puteţ i întreprinde pentru a asigura condi ţiile pentru ca învăţarea online să se

14 .

15.

poată desfăşura în bune condiţii?
Şcoala nu a reuşit până în prezent să participe la niciun proiect european in domeniul educa ţ iei16.
( de exemplu . HTwinning, Erasmtis-f l . Ce măsuri concrete aţ i întreprinde în acest sens?
Există o diferen ţă semnificativă între rezultatele elevilor obţ inute în evaluările curente ( medii
anuale)şi rezultatele la evalu ările naţionale.Cum răspundeţi unei astfel de provocări?
Şcoala are dificultăţ i î n a face faţă ere ii îeativc a num ă rului copiilor eu diznhilităţ i
şi/sau CF.S. deş i urmăreşte să fie o organizaţie cu adevărat incluzivă. Oferiţ i câteva exemple de
intervenţie pe care le-ar putea iniţia echipa de conducere a şcolii, evidenţiind riscurile non-
interven ţ iei .
Grădiniţa pentru a cărei funcţie de conducere candidaţ i are ca prioritate o mai bună monitorizare
a dezvoltă rii copiilor şi a evolu ţiei înregistrată de aceştia pe parcursul unui an . Ce măsuri
concrete aţi întreprinde în acest sens şi cum pot fi implicaţi părin ţii?
Monitorizarea serviciilor de consiliere şi orientare arată că, în ultimii ani. acestea au avut o
eficienţă mai redusă în raport cu aşteptările elevilor şi ale familiilor acestora. Ce interven ţii
ameliorative pot ii iniţiate?
Structurile asociative ale elevilor din şcoală s-au dezvoltat semnificativ în ultimii ani.Care sunt
modalităţile concrete prin care veţ i valorifica "vocea elevilor” în politicile de la nivelul unităţ ii de
învăţământ?
I hiitatea de învăţământ a primit o serie de solicită ri de colaborare din partea organizaţiilor din
societatea civilă (funda ţ ii, asociaţii) în aria educaţ iei non-formale, însă până în prezent nu au fost
încheiate astfel de acorduri. Ce măsuri concrete aţ i întreprinde în acest sens?
Unitatea şcolară pentru a că rei funcţie de conducere candida ţ i are un numă r semnificativ de
elevi capabili de performan ţă. Care sunt modalităţile prin care echipa de conducere poate face
ca şcoala să răspundă mai bine nevoilor acestor elevi?
Şcoala are ca prioritate dezvoltarea activităţ ilor de tip peer-mentoring între elevi ca modalitate
eficientă de a reduce pierderile în învăţare în perioada de pandemie. Oferiţ i câteva exemple de
intervenţie pe care le-ar putea iniţia echipa de conducere a şcolii în acest sens.
Bugetul unităţ ii de învăţământ pentru anul şcolar urmă tor este insuficient.Ce măsuri concrete a ţ i
întreprinde pentru a vă asigura că şcoala va avea resursele necesare?

17.

18 .

19.

20.

21.

22.

237

24.

25.

In organizarea examenelor na ţionale (Bacalaureat, Evaluare Na ţională) se solicită unităţilor de
învăţământ o baz ă de resurse umane (cadre didactice ) care să fie implicate în activităţile

26.
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comisiilor specifice de la nivelul centrelor de examen. Se constată faptul că participarea este
redusă chiar dacă elevii absolven ţ i sunt cei pregăti ţ i de respectivii profesori . Oferiţ i câteva
exemple de intervenţie pe care le-ar putea ini ţia echipa managerială în acest sens.
Metodologia referitoare la l “ in- ramulm na ţ ional Şcoala altfel solicită î n clapa de
planificare consultarea părinţilor şi a elevilor cu privire la programul de activităţ i. în majoritatea
situaţiilor se constată o discrepanţă între propunerile acestora şi resursele de care dispune unitatea
de învăţământ. Oferi ţ i câteva exemple de interven ţie pe care Ic-ar putea ini ţia echipa managerială
în acest sens.

27 .

Conform legisla ţ iei în vigoare, la începutul anului şcolar se stabilesc comisiile funcţionale, cu
caracter obligatoriu, din cadrul unităţ ii de învăţământ. Se constată faptul că institu ţ ia şcolară
inten ţ ioneaz ă să deruleze numeroase activităţ i cxtraşcolare sub coordonarea consilierului
educativ. Volumul de muncă nu-i permite acestuia organizarea eficientă ş i nici legislaţ ia nu
prevede o comisie cu caracter obligatoriu în acest sens. Având în vedere că aceste activităţ i se
desfăşoară în afara orelor de curs şi presupun o implicare permanentă şi susţinută, men ţionaţ i
câteva interven ţ ii care să vină în sprijinul consilierului educativ.

28.

29. Detaliaţi procedura de admitere a elevilor în cadrul învăţământului preuniversitar de artă, pe
nivel de şcolarizare/specializare conform prevederilor legale în vigoare.
(> ( )"" dintre elevii de elasa a Xll-a nu participă la pregătirea suplimentară pentru examenul de
Bacalaureat organizată de unitatea de învăţământ. Ce măsuri concrete a ţ i întreprinde în acest
sens?

30.

31 . Cadrele didactice dintr-o unitate de învăţământ dinmediul rural nu sunt interesatede participarea
la cursuri de formare continuă invocând lipsa de timp şi distanţa mare faţă de furnizorul de
formare (Casa Corpului Didactic Constanţa). Cum puteţ i interveni pentru a îmbunătăţ i acest
aspect?
Unitatea de învăţământ pentru a cârei funcţie de conducere candidaţi nu are baze sportive
proprii, deslaşurându-şi activitatea în baze sportive private, unde se percep taxe de închiriere.
Bugetul unităţ ii pentru anul şcolar viitor este insuficient pentru achitarea chiriei în acele baze
sportive. Ce măsuri concrete aţ i întreprinde pentru a vă asigura continuarea activităţ ii?
Peste 10%din efectivul unei grape sportivede nivel începător la o disciplină sportivă de echipă
nu mai frecventeaz ă lecţiile de antrenament. Această grupă ar trebui înscrisă în următorul an într-
o competiţie naţ ională. Oferi ţ i două exemple de măsuri prioritare pentru a asigura participarea
grupei în competiţie şi, în acelaşi timp, continuitatea acestei grupe.
Unitatea de învăţământ pentru a cărei funcţie de conducere candidaţ i are un număr semnificativ
de sportivi capabili de performanţe notabile. Totuş i, acest lucru este condiţionat de participarea
la cât mai multe competiţ ii de pregătire, însă bugetul instituţiei nu permite acest lucru. Ce măsuri
concrete aţi întreprinde pentru ca aceştia să participe la cal mai multe competi ţ ii?
O parte dintre cadrele didactice sunt reticente cu privire la utilizarea noilor tehnologii şi
platforme în predare/ învăţare/ evaluare. Oferi ţ i un exemplu de intervenţie adecvată pentru
ameliorarea acestei provocări.
Sunteţi directorul unui dub sportiv/club al elevilor. în contextul actual in care sunt numeroase
cluburi private care oferă activităţ i asemănătoare cu cele pe care Ic derula ţ i, cum vă veţ i organiza

32.

33 .

34.

35 .

36 .
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astfel încât să atrageţi elevii ş i părinţii pentru a avea numărul de elevi necesar derulării activităţ ii
şi a asigura normele didactice ale personalului didactic angajat?
Sunteţ i directorul Palatului Copiilor, in acest an şcolar sunt foarte multe solicitări de înscriere la
cercurile oferite de institu ţia dumneavoastră. Există spaţ iul necesar pentru înscrierea acestora, dar
baza materială nu este suficientă. Oferiţ i dou ă exemple de măsuri prioritare pentru remedierea
acestui aspect.
Numărul elevilor rezidenţi în centrele de plasament, şcolarizaţi în unitatea de învăţământ, este
tot mai mare. Vă confruntaţ i cu prejudecăţile unor părinţ i, care î i etichetează automat ca fiind
elevi cu CES. Ce măsuri concrete aţ i întreprinde în acest caz?
Un cadru didactic identifică fonduri oferite de ONG-uri pentru dezvoltarea bazei materiale şi
formarea cadrelor didactice, dar niciun alt coleg nu răspunde apelului său de a forma o echipă dc
scriere proiect de finanţare. Cum î l puteţ i sprijini în formarea unei echipe de scriere proiect de
finanţare?
C lădirea unităţii şcolare intră în reabilitare generală. Procesul educa ţional se va desfăşura în
sistem on-line pentru maximum trei luni . Colegii sunt reticenţ i cu privire la acest aspect . Unii
părinţ i sunt nemulţumi ţ i , 10% din copii nu au dispozitive . Situaţ ia trebuie rezolvată într-o

37.

38.

39.

40.

săptămână. Identificaţ i solu ţ ii aplicabile .
In calitate de director al Palatului Copiilor constata ţ i că institu ţ ia necesită interven ţ ii la nivelul
infrastructurii ş i bugetul existent nu permite astfel de investi ţii . Oferi ţ i dou ă exemple de măsuri
prioritare pentru remedierea acestui aspect .
In unitatea şcolară există un număr semnificativ de elevi care acumulează un număr marc dc

41 .

42.
absen ţe din cauza deplasărilor frecvente/periodice ale familiilor care sunt în căutarea unui loc de
muncă în afara ţării . Astfel , în documentele şcolare unitatea de învăţământ operează des
modificări legate dc venirea/plecarea acestui segment dc populaţie şcolară. Ce sugestii aveţi
pentru urmărirea evolu ţ iei şcolare a acestor copii?
Oferta curentă dc CDŞ a şcolii reflectă preferin ţele elevilor/familiei sau reprezintă o modalitate
dc asigurare a necesarului de ore cadrelor didactice titulare ale unităţ ii dumneavoastră de
învăţământ, dar cu normă incompletă?
In calitate de director al Palatului Copiilor constata ţ i că la început de flecare an şcolar există un
număr mare de elevi care se înscriu în paralel , la mai multe cercuri . Pe parcursul derulării
activităţ ilor se înregistrează retrageri ale acestor elevi , retrageri care determină scăderea sub
efectiv conform normativelor legale a participanţ ilor la unele cercuri . Oferiţ i dou ă exemple de
măsuri prioritare pentru diminuarea acestui risc.
In unitatea şcolară pentru a cărei funcţie de conducere candidaţi vă aflaţ i în postura de a ge
un conflict dintre doi angajaţi . Cum procedaţ i , ca manager, pentru a remedia această situaţ ie
confliclualâ?
î nv ăţământul special vi /ea/ă acordarea de sprijin pentru elevii cu CES î n vederea atingerii unui
nivel individual dc dezvoltare cât mai aproape posibil de cel normal , prin acumularea
experienţelor necesare în şcoală ş i în mediul social , prin dezvoltarea abilităţ ilor necesare pentru
învăţare, prin acumularea de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională ş i
pentru viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea oportunităţ ilor şi a condi ţ iilor pentru

43.

44.

45 .

46.
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învăţarea de-a lungul vieţ ii la diferite niveluri ale educaţ iei. Oferiţ i câteva exemple de interven ţie
pe care le-ar putea ini ţ ia echipa de conducere a unităţii şcolare, în vederea integrării socio-
profcsionale a elevilor cu debilităţi.
U ŞCOala dumneavoastră există elevi apar ţ inând unei minorităţ i. Pă rin ţ ii acestora doresc ca
respectivii copii să studieze limba maternă, dar dumneavoastră nu aveţ i în oferta curriculară acest
aspect . Ce măsuri concrete a ţ i întreprinde în acest sens, în beneficiul elevului?
in acest an şcolar unul dintre elevii cu rezultate bune la învăţătură acumulează un număr foarte
mare de absenţe nemotivate, ceea ce î i afecteaz ă încheierea situaţ iei şcolare. înştiinţările scrise
trimise către părin ţ i se reîntorc prin poştă, fără a fi deschise. Ce măsuri aţ i întreprinde pentru
ameliorarea acestui risc?
Un candidat înscris la examenul de definitivat din unitatea şcolară, nu reuşeşte să promoveze
prima inspecţie de specialitate, probă din cadrul examenului. Ce demersuri realizaţi în vederea
îmbunătăţ irii activităţ ii didactice la clasă, astfel încât candidatul să promoveze examenul?
In politica educaţională a Ministerului Educaţ iei este prevăzută modernizarea şi reconfigurarea
sistemului de învăţământ special în vederea atingerii scopului fundamental al integră rii
educa ţ ionale, profesionale şi sociale a copiilor cu nevoi speciale şi în vederea adaptării la viaţa
comunităţ ii. Ce măsuri concrete aţ i întreprinde în acest sens?
Un număr semnificativ de elevi din Clasa a X 11-a a X I I I a anun ţă faptul că în acest an şcolar nu se
vor prezenta la examenul de certificare a califică rilor profesionale nivel 4, fiind un risc de a nu
obţine certificatul de calificare. Oferi ţ i două exemple de măsuri prioritare de intervenţie care să
diminueze acest risc.

47.

48.

49.

5U .

51.

52. Conform Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie in învăţământul
preuniverşitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015,
cu modificările ulterioare, cererea depusă de elev pentru înscrierea la ora de religie este valabilă
pe toată perioada dc şcolarizare în învăţământul preuniversitar sau până la schimbarea opţiunii. La
sfârşitul lunii septembrie, un număr de elevi, 10 de la o clasă, 5 de la o altă clasă, se retrag de la
ora de religie.Cum răspundeţ i unei astfel dc provocări?
In anii precedenţi, un număr semnificativ de liceeni din unitatea dc învăţământ nu s-au înscris la
examenul de Bacalaureat. Oferi ţ i două exemple dc măsuri prioritare de interven ţie care să
diminueze acest fenomen.

53.

Având în vedere specificul popula ţiei şcolare, beneficiară a serviciilor CŞEI, vă rugăm să
identificaţ i o serie de solu ţ ii la nivelul resursei umane, pentru a asigura calitatea demersului
educativ, derulat în Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (a unei interven ţii individualizate
cu rezultate optime).
in urma susţinerii evaluă rii na ţ ionali' , elevii din şcoala dumneavoastră, optează preponderent
către locuri la liceele teoretice, fără a ţine cont de mediile obţinute, rămânând astfel nerepartizaţ i.
Oferiţ i câteva exemple de interven ţie care să diminueze acest risc şi pe care le-ar putea iniţia
echipa dc conducere a şcolii.
Corpul Profesoral al unităţii de învăţământ este format preponderant din cadre didactice eu
experienţă, cu gradul didactic I. Anul acesta s-au ocupat prin concursul de titularizare patru
posturi cu profesori debutan ţi, care intră acum î n sistemul de învăţământ . Cum pute ţ i interveni

54.

55.

56.
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astfel încât să facilitaţ i integrarea profesorilor debutanţi în unitatea dvs?
In ultimii ani s-a constatai o mobilitate foarte marc a cadrelor didactice in unitatea deînvăţământ . Le măsuri concrete a ţ i întreprinde î n vederea stabilităţii cadrelor didactice?

57.

58. Şcoala are dificultăţ i în a men ţ ine elevii de la clasa a V-a. aceştia alegând să meargă la alte
unităţ i de învăţământ din Constan ţa. Ce măsuri aţ i întreprinde?
Sunteţ i în situa ţ ia în care trebuie să stabili ţ i la nivelul Consiliului de Administraţie propuneri decondi ţ ii specifice în vederea ocupării unor posturi vacante la nivelul unităţ ii de învăţământ. Carear fi acestea, raportându-vă la specificul şcolii?Motivaţ i.

59.

La nivelul unităţ ii de învăţământ au fost înscrişi elevi reveni ţ i din stră inătate, elevi ale că ror studiiau fost echivalate la nivelul inspectoratului şcolar. Mulţ i dintre aceştia nu cunosc limba română şiau dificultăţ i în a sc adapata la sistemul educaţional din România. Ce interven ţii ameliorative potfi ini ţ iate de către conducerea unităţii de învăţământ în acest sens?
In conformitate cu prevederile Ordinului comun Ml ş i MS, se reiau cursurile cu prezen ţă fizică întoate unităţ ile dc învăţământ. Aveţi un numă r destul de mare de părin ţ i care solicită, din diversemotive, rămânerea copiilor lor în Online. Ce măsuri adoptaţ i?
Care sunt condi ţ iile şi criteriile specifice în elaborarea ofertei şcolare pentru învăţământulvocaţional-artistic pentru fiecare nivel de învăţământ?

60.

61 .

62.

63. Planul cadru pentru învăţământul vocaţ ional -artistic cuprinde discipline de cultură generală ş idisciplinele dc specialitate. în acest context, menţionaţ i care sunt condiţiile specificeînvăţământului dc artă, condi ţii care sunt luate în considerare, în mod obligatoriu, în vederea
elaborării orarului/ programului şcolar.
Sunteţ i în situaţ ia de a organiza examenele ş i verificările la toate disciplinele de specialitate de lanivelul unităţii de învăţământ preuniversitar de arte. Preciza ţ i care sunt disciplinele la care se
organizeaz ă examene ş i/sau verifică ri de specialitate şi men ţ ionaţ i care este solu ţ ia pentru situaţ iaîn care nu aveţ i un profesor dc specialitate disponibil în perioada planificată pentru derulareaacestora.

64.

PREŞEDINTE COMISIA DL ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA
FUNCŢIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
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