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Asemănări:
• Menirea inspectorului este aceeaşi: evaluează activitatea profesorului la clasă, verifică
modul de aplicare a programelor în vigoare şi orele repartizate disciplinei. Îndeplineşte, de
asemenea, rolul de consiliere pentru profesorii din cadrul aceleiaşi discipline.
• Tipuri de inspecţii comune:
- de specialitate;
- specială;
- de evaluare a directorilor;
- tematică.
• Inspectorul anunţă directorul şi persoanele implicate asupra programului de inspecţie;
• Înainte de inspecţie se realizează preinspecţia;
• După inspecţie au loc discuţii la nivel de comisie care reuneşte profesorii de aceeaşi
specialitate;
• La analiza lecţiilor se pune accent pe evaluarea calităţii actului de predare- învăţareevaluare;
• La final, se întocmeşte un Raport de inspecţie;
• Inspectorul poate fi trimis în teritoriu pentru a soluţiona unele aspecte reclamate prin
petiţii;
Deosebiri:
• În România inspecţiile sunt realizate atât de inspectorii de specialitate, cât şi de
metodişti (inspecţiile de perfecţionare şi cele de tip RODIŞ). În Franţa inspecţiile de
evaluare sunt făcute doar de către inspectori, care sunt obligaţi să efectueze 100 de inspecţii
de acest tip/an) şi constau într-o inspecţie la clasă de o oră, urmată de o oră de discuţii
şi de analizarea documentelor;
• Criteriile care stau la baza planificării inspecţiilor de evaluare sunt: evaluarea calităţii
actului instructiv-educativ - la stagiari, la solicitarea profesorului - pentru a trece la o altă
tranşă de salarizare sau dacă nu a fost niciodata evaluat, eventual la pierderea postului); la
cererea directorului (disciplinar); profesorii care au dificultăţi în predare;
• Pe site-ul Academiei se află liste cu cadre didactice, pe specialităţi, gradul/eşalonul,
nota pedagogică şi data când au fost evaluaţi, inspectorul responsabil şi directorul unităţii
şcolare: o oglindă a tuturor profesorilor şi notele acestora;
• Doar în unele Academii din Franţa se organizează inspecţii frontale; există ideea de a se
generaliza la nivelul întregii ţări organizarea de inspecţii frontale (în Proiectul de
reformă);
• Se organizează, însă, inspecţiile numite „visite d’établissement”, care au aceleaşi
obiective ca şi inspecţiile frontale de la noi.;
• Inspecţia este anunţată cu cel puţin două săptămâni înainte şi este precedată de un
chestionar de preinspecţie, care este completat de cel ce va fi inspectat;
• Înainte de inspecţie: se dă un telefon şi se vorbeşte cu directorul; directorul este
informat că se doreşte să se vină în inspecţie la un anumit profesor; directorul trimite
orarul profesorului care va fi inspectat; inspectorul stabeşte o zi în care să meargă în
inspecţie; se stabilesc şi alţi profesori care pot fi văzuţi în ziua respectivă; se dă din
nou un telefon directorului şi i se spune cine va fi inspectat şi când; este întrebat dacă se
poate veni în inspecţie în ziua respectivă şi la ora stabilită;
• Se întocmeşte un document scris cu 8 zile înainte; se trimite un email directorului, în care
se menţionează aceleaşi lucruri ca la telefon şi se trimit 3 documente pentru inspecţie: un
protocol de inspecţie (toţi IPR au un protocol de inspecţie, acelaşi pentru toţi), o notă
individuală destinată inspecţiei (date despre profesor), o adresă către profesor din partea
inspectorului, dar dată de director ; se fac 3 inspecţii pe zi (3h) + 3 întrevederi/discuţii

